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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 

A.  Transliterasi  

1. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai 

berikut:  
 

b = ب z = ز f = ف 
t = ت s = س q = ق 

ts = ث sy = ش k = ك 

j = ج sh = ص l = ل 

h = ح dh = ض m = م 

kh = خ th = ط n = ن 

d = د dz = ظ h = ه 

z = ذ a = ع w = و 

r = ر g = غ y = ي 
 

Hamzah (  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi ( ء 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ). 

2. Vokal dan Diftong 

a.  Vokal atau bunyi ( a ), ( i ), dan ( u ) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:  

Harakah Pendek Panjang 

Fathah a ā 

Kasrah i ī 

Dhammah u ū 

 

b.  Diftong yang sering dijumpai adalah (ay) dan (aw), misalnya ghairy ( غير  ) dan 

walau ( ولو  )  

3.  Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda 

4.  Kata sandang al- (alif lam ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat. 
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5.  Ta’ marbutah ( ة ) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia diakhiri kalimat, maka 

ditransliterasi dengan h. 

6.  Lafaz al-Jalalah ( اهللا ) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudhaf alaih ( fase nomina ), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

1.  swt.  =  subhanahu wa ta’ala 

2.  saw. =  Salla Allahu ‘alayhi wa Sallam 

3.  QS.  =  Qur’an, Surah 

4.  4 K  =  Kemiskinan, Kemelaratan, Kebodohan dan 

Ketakberdayaan. 

5.  SDM  =  Sumber Daya Manusia 

6.  LSM  =  Lembaga Swadaya Masyarakat 

7.  Ormas  =  Organisasi Massa  

8.  Parpol  =  Partai Politik 

9.  UU. SISDIKNAS  =  Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

10.  DPR  =  Dewan Perwakilan Rakyat 

11.  SWOT  =  Strengthness, Weakness, Opportunity, and Threatment 

12.  Kekepan  =  Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

13.  HAM  =  Hak-hak Azasi Manusia 

14.  TV  =  Televisi 

15.  VCD  =  Video Casette Decoder 

16.  IPTEK  =  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

17.  Imtak  =  Iman dan Takwa 

18.  dkk  =  dan Kawan-kawan 

19.  M.  =  Masehi 

20.  UUD.1945  =  Undang-undang Dasar 1945 

21.  XXI  =  Kedua Puluh Satu   
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ABSTRAK 

 

NAMA :  ROSMIATY AZIS 

N I M  :  0132526 

JUDUL TESIS : REAKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA 

POSTMODERNISME TANTANGAN MENUJU CIVIL 

SOCIETY DI INDONESIA 

 

 

Tesis ini berkenaan dengan pembahasan menyangkut tiga permasalahan 

pokok, yaitu bagaimana gambaran kondisi objektif pendidikan Islam, 

postmodernisme sebagai gerakan zaman dan pemikiran intelektual yang dapat 

menjadi tantangan serta bagaimana langkah-langkah strategis yang harus 

ditempuh umat Islam mewujudkan civil society di Indonesia. 

Secara faktual, reaktualisasi pendidikan Islam itu merupakan suatu 

keharusan yang mutlak diwujudkan sebagai prasyarat penting dan signifikan 

menciptakan sumber daya manusia muslim yang cerdas, cergas, komit 

terhadap Islam serta berakhlakul-karimah. Pada satu sisi hal tersebut 

merupakan antisipasi dan proteksi terhadap segala pemikiran negatif yang 

dibawa postmodernisme dalam berbagai varian, misalnya: humanisme, 

liberalisme, asketisme (keruhanian) dan sebagainya, serta pada sisi yang 

lainnya adalah menjadi alat piranti sebagai prasyarat mutlak untuk 

mewujudkan sebuah tatanan, yakni civil society (masyarakat Madani) di era 

milenium ketiga abad XXI ini. 

Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab moral, sosial, 

intelektual dan kesejarahan yang besar yang harus ditunaikan oleh umat Islam 

pada umumnya dan bagi kalangan warga civil society muslim kelas menengah 

ke atas khususnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; 

rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan 

menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan 

kejahatannya, manis dan pahitnya.
1
 

Sejalan dengan itu, pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses manusia 

atau peserta didik secara sadar, manusiawi yang terus-menerus agar dapat hidup dan 

berkembang sebagai manusia yang sadar akan kemanusiannya. Demikian pula 

kesadaran serta kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi kehidupan yang 

diembannya dengan penuh tanggung jawab. 

Pendidikan Islam sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional dari sejak 

dulu secara telaten dan serius melalui lembaga pendidikan formal, non formal dan 

informal, telah membina dan mencetak sumber daya insani yang handal dan 

profesional dibidangnya masing-masing menjadi kader dan pemimpin bangsa. 

Bahwa kesadaran dan komitmen moral bangsa kita yang mayoritas beragama 

Islam cukup mendalam, memahami reaktualisasi pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan Islam khususnya sebagai salah satu upaya yang optimal untuk 

                                                 

1
Lihat Yusuf al-Qardhawi, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna, terjemah Prof 

H. Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Bulan Bintang, Jakarta: 1980. h. 157.  
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memberdayakan dan meningkatkan taraf kualitas kehidupan mereka dalam berbagai 

aspek kehidupan pada satu sisi, serta pada sisi yang lain upaya dengan jalur 

pendidikan tersebut menjadi sarana bagi mereka untuk memberantas penyakit 4 K 

(kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan ketakberdayaan) yang mereka alami 

selama ini. Dengan kata lain, bahwa melalui jalur pendidikan mereka akan terbebas 

dan tercerahkan dari berbagai macam belenggu kehidupan. 

Memasuki abad XXI di millennium ketiga ini yang digambarkan oleh banyak 

ahli dan pakar untuk jauh ke depan diprediksi sebagai era postmodernisme yang inti 

pokok alur pemikirannya adalah menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan 

baku, menolak dan menghindari suatu sistematika uraian atau pemecahan masalah 

yang sederhana dan sistematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari 

berbagai aneka ragam sumber.
2
 

Terlepas dari suka ataukah tidak, sadar ataukah tidak, kita semua akan 

memasuki era dan kancah arus pemikiran spektakuler yang telah merasuk ke dalam 

sendi-sendi kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-

lain sebagai dampak dan pengaruh globalisasi. Sebagaimana halnya dengan 

globalisasi tersebut, arus pemikiran postmodernisme juga sekaligus membawa sisi-

sisi positif dan negatifnya. Masalahnya sekarang adalah apakah umat Islam akan 

keciprat dan tenggelam dalam arus negatifnya, menjadi victim atau korban, ataukah 

sebaliknya akan menjadi pengendali dan pengambil manfaat yang sebesar-besarnya. 

                                                 

2
Lihat M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, Cet I, Pustaka Pelajar 

Yogyakarta, 1995, h. 96-97.  
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Demikian pula halnya dalam konteks term civil society yang mengandung 

makna sebuah masyarakat madani. Adalah sebuah lontaran pemikiran dari barat yang 

bersifat setali tiga uang, atau serupa tapi tak sama. Terlepas dari pro dan kontra, 

penulis tetap memakai ungkapan tersebut, ittiba’ kepada pakar muslim yang 

cenderung menyamakan makna civil society dengan masyarakat sipil atau masyarakat 

madani (masyarakat kota yang berperadaban) lawan dari masyarakat nomad dan 

badwi (masyarakat yang tetap, statis).
3
 

Permasalahan pendidikan dalam menggeluti postmodernisme adalah, 

bahwasanya peran dan tugas pendidikan dalam era postmodernisme yang bersifat 

antisipasi, preventif-protectif, dan rehabilitasi terhadap masalah-masalah kompleks 

yang timbul dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

canggih, misalnya; pola budaya individualistis, hedonistis, konsumeristis, permissif 

(serba boleh) dan bahkan chauvinistis (menghalalkan segala cara untuk mencapai 

tujuan). 

Di bidang sosial-kemasyarakatan, bermunculan masalah yang bersifat krusial-

dilematis, seperti semakin berkembangnya jurang pemisah yang semakin dalam 

antara yang kaya dengan yang miskin, antara kaum terdidik dan yang terbelakang 

yang bekerja secara profesional dengan kemampuan SDM yang tinggi dengan 

kelompok kerja, namun masih amatiran dan bahkan dalam jumlah yang besar masih 

berada dalam taraf pengangguran (unemployment). 

                                                 

3
Lihat Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan, terjemah 

Ilyas Hasan, Jakarta: Mizan, 1995, h. x.  
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Dalam masyarakat yang serba maju tersebut, seiring dengan dampak yang 

terjadi mengakibatkan banyak orang dan pihak lain tersisih dan terisolir dari 

pergaulan masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

berbagai bentuk kejahatan dan kriminalitas, pelanggaran undang-undang, peraturan 

serta norma etika agama akan terabaikan dan semakin merajalela. 

Ormas, parpol, LSM-LSM dan berbagai badan advokasi/pelayanan 

masyarakat lainnya yang bertugas dan berperan secara maksimal untuk meningkatkan 

kualitas serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan tetap 

dihimbau dan didambakan agar semakin memantapkan peran dan fungsinya, niscaya 

kompleksitas permasalahan pendidikan menyongsong postmodernitas tersebut 

mampu direspon dan diselesaikan secara tuntas. 

Harapan-harapan tersebut ingin dicapai dengan pendidikan dalam 

menghadapi civil-society, yang pada gilirannya menunjukkan urgensinya pendidikan 

Islam. 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, bahwa pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang dominan dan bahkan yang paling terdepan dalam rangka proses 

pembangunan suatu bangsa. Menjadi kunci utama atau titik perhatian utama bagi 

setiap komponen masyarakat yang berkompoten terhadap pendidikan tersebut. Untuk 

lebih proaktif melakukan langkah-langkah dan upaya strategis pendidikan di masa 

depan, baik melalui jalan formal, non-formal maupun in-formal. 

Dengan melalui jalur pendidikan tersebut akan tercipta sumber daya manusia 

(SDM) yang kualifaid dan berwawasan luas, sehingga mereka mampu mengisi setiap 
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lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan bidang atau jurusan mereka masing-

masing. 

Dalam hal ini, tugas dan peranan pendidikan adalah amat sulit dan kompleks. 

Walaupun demikian, langkah-langkah tersebut harus ditunaikan dengan secara 

maksimal. Pada satu sisi, pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya 

manusia seperti yang dikriteriakan di atas, yakni memiliki kualifikasi, berwawasan 

luas dan profesional di bidangnya masing-masing. Namun pada sisi yang lain, 

pendidikan juga harus mampu membenahi diri secara internal (ke dalam). Misalnya 

institusi kelembagaan, manajemen modern, kompetensi dan sebagainya. 

Hal tersebut di atas, merupakan harapan-harapan yang ingin dicapai dengan 

pendidikan menghadapi civil society sebagai sebuah gambaran masyarakat yang 

memiliki tingkat peradaban dan kemajuan yang amat maju di segala bidang. Pada saat 

yang demikian itu pula, maka pendidikan Islam berada pada posisi terdepan dan amat 

strategis, yakni memberikan sumbangsih  pendidikan yang bermuatan dan bernuansa 

etik, moral, mental-spritualitas keagamaan bagi bangsa kita. 

Oleh karena itu pula, maka menurut hemat penulis, penelitian ini amat urgen 

untuk dilakukan. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pada beberapa pijakan berpikir di atas, penulis dapat 

merumuskan pokok masalahnya yaitu: bagaimana eksistensi dan konstribusi 

pendidikan Islam di Era Postmodernisme serta tantangannya menuju civil society     
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di Indonesia? Dan dari pokok masalah tersebut, melahirkan sub-sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran situasi masyarakat dalam era postmodernisme ? 

2. Sejauhmana Reaktualisasi Pendidikan Islam di Indonesia di era 

postmodernisme? 

3. Bagaimana langkah dan upaya pendidikan Islam mengantisipasi berbagai 

masalah dalam era postmodernisme menuju civil society di Indonesia 

C. Pengertian Istilah dan Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami 

maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan 

pengertian terhadap beberapa istilah yang terdapat di dalamnya. 

1. Reaktualisasi berarti penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan 

masyarakat.
4
 

2. Pendidikan Islam. “Pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan 

kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Perubahan-perubahan 

itu berlandaskan nilai-nilai Islam.”
5
 

                                                 

4
Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 733 

5
 Lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, cet, 3. PT. Remaja rosda 

Karya Bandung: 2000, h. 24. Lihat juga Rahman Getteng, Pendidikan Islam Dalam Pembangunan 

Moral Remaja, Wanita Pembangunan, Ujungpandang; al-Ahkam, 1997. h. 26.  
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Oleh karena reaktualisasi berarti suatu proses, cara,perbuatan 

mengaktualisasikan kembali, penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan 

masyarakat, maka dalam konteks ini pentingnya pendidikan Islam melahirkan upaya-

upaya tersebut secara objektif, positif dan berkesinambungan. Oleh karena dengan 

adanya upaya yang demikian, maka situasi dan kondisi masyarakat kita akan semakin 

membaik, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan aset 

pembangunan bangsa yang paling penting dan esensial. 

Salah satu upaya untuk reaktualisasi pendidikan kita secara nasional dan 

menyeluruh adalah disahkannya undang-undang sisdiknas atau Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional oleh lembaga legislatif (DPR) beberapa waktu yang lalu, 

tepatnya pada bulan Agustus 2003. Undang-undang dan segala peraturan yang akan 

menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh komponen dalam masyarakat untuk 

melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan baik umum maupun agama bahkan 

kedinasan dan profesi lainnya, secara berdayaguna dan berhasil guna. 

Keberhasilan umat Islam khususnya di bidang pendidikan merupakan suatu 

tindakan nyata yang sangat bermakna dalam proses upaya mengantar umat dan 

bangsa menuju pencapaian cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan 

memperoleh rahmat dan ampunan Allah swt. 

3. Era. “Era berarti kurun waktu dalam sejarah: sejumlah tahun dalam jangka 

waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah, masa”.
6
 

                                                 

6
Lihat, op.cit, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan h. 234.  
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4. Postmodernisme. Postmodernisme adalah suatu istilah yang erat terkait dengan 

khazanah filsafat yang tidak beda dari istilah-istilah seperti naturalisme, 

supernaturalisme, determinisme, modernisme, historicisme, dan lain-lain. Inti pokok 

alur pemikiran postmodernisme adalah menentang segala hal yang berbau kemutlakan 

dan baku, menolak dan menghindari suatu sistimatika uraian atau pemecahan 

persoalan yang sederhana dan sistematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal 

dari berbagai aneka ragam sumber.  

Secara singkat dan sederhana, postmodernisme dapat dilihat dan dibagi atas 2 

(dua) bagian yaitu : 

1. Sebagai sebuah fase, periode kehidupan. 

2. Sebagai sebuah produk dan gerakan pemikiran (intelectual movement).  

Postmodernisme sebagai sebuah fase, periode kehidupan sejarah, bertolak 

dari anggapan dan pemikiran bahwa era kehidupan itu terbagi atas; era tradisional, 

modern, dan postmodern.
8
 

Dengan pembagian tersebut, banyak pihak yang menerima atau pun pro, 

namun tidak kurang pula yang menolak (kontra) dengan statemen di atas. Terlepas 

dari pro atau kontra dengan pendapat di atas, maka secara bijak kita dapat menarik 

suatu hikmah dan pelajaran adalah bahwa perbedaan dan persamaan pendapat itu 

sepanjang kehidupan manusia pasti ada, serta tumbuh berkembang dalam suatu 

dinamika kebudayaan. 

                                                 
8
 Berbagai hal positif di era tradisional misalnya pola fikir, sikap dan tindakan yang 

senantiasa taat dan patut pada norma dan adat kebiasaan masyarakat yang baik dan fleksibel (luwes 

dan dapat berkembang), baik di era modern maupun postmodern, akan tetap berlaku dan menjadi 

acuan selama tidak merusak sistem dan tatanan yang ada. Bahkan di era postmodern, dengan unsur dan 

semangat pluralitasnya adalah menunjukkan betapa besar perhatiannya terhadap segala hal yang 

berbau tradisional dan kemajemukan hidup dalam masyarakat   
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Dalam hubungan itu pula, dapat diungkapkan bahwa postmodernisme sebagai 

sebuah fase kehidupan, pasti akan berlangsung terus menerus menantang setiap arus 

dan dinamika kultural manusia sampai menuju ke satu titik kulminasi akhir 

(berhenti), digantikan oleh suatu fase atau era kehidupan manusia yang baru. 

Postmodernisme sebagai sebuah produk dan gerakan pemikiran (intelectual 

movement) manusia yang mencoba menggugat bahkan mendekonstruksi pemikiran 

sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern. 

Pemikiran modern dengan pilar utamanya kekuatan rasionalisme manusia,            

juga digugat, karena telah mengubah manusia kepada absolutisme dan cenderung 

represif. 

Sebagai sebuah gerakan pemikiran, postmodernisme memiliki unsur dan ciri 

mendasar yang laksana seutas tali antara satu saling mengikat dan menguatkan 

dengan yang lainnya. 

Beberapa unsur, ciri mendasar dan sekaligus faktor dominan gerakan 

postmodernisme ini adalah; dekonstruksi, relativisme, pluralisme, skeptsisme 

heterogenitas, perspektif holisme serta kebangkitan etik dan spritualitas. 

Menurut hemat penulis, unsur dan faktor dominan yang menyatakan esensi 

pemikiran postmodernisme tersebut yang amat penting dan urgen untuk dilakukan 

penelitian secara ilmiah, dengan menggunakan berbagai metode pendekatan dan 

analisis, antara lain dengan metode pendekatan dan analisis SWOT (strengthness = 

kekuatan, weakness = kelemahan, opportunity = peluang dan threatment = ancaman 

dengan istilah yang lebih singkat – Kekepan. Adalah sebuah metode pendekatan yang 
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digunakan untuk mengamati secara mendalam dan optimal terhadap variabel-variabel 

objek yang sementara diteliti, sehingga akhirnya dapat diterima sebagai suatu 

penelitian yang sarat nilai, objektif dan ilmiah. 

5. Civil Society, berarti “masyarakat madani”. Dalam bahasa kita sekarang, secara 

harfiah berarti masyarakat kota, yang umumnya telah tersentuh oleh peradaban maju. 

Untuk menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom 

yang cukup mampu mengimbangi kekuasaan negara.
7
 

Merupakan kata kunci civil society adalah perhatian dan orientasi secara 

optimal terhadap masalah-masalah; demokratisasi, pluralitas dan hak-hak azasi 

manusia (HAM). Ketiga masalah tersebut, merupakan masalah yang paling esensial 

dalam mewujudkan civil society yang bermartabat dan berkeadilan di masa depan. 

Perwujudan ketiganya secara optimal dan fungsional dalam kehidupan 

merupakan tantangan bagi semua tanpa kecuali. Dengan kata lain, bahwa seluruh 

elemen atau unsur masyarakat memiliki rasa tanggung jawab kesadaran dan 

partisipasi yang tinggi untuk merealisasikan hal-hal tersebut dalam realitas kehidupan 

baik perorangan maupun kolektif, antara lain menciptakan keamanan, kedamaian dan 

ketertiban bersama di dalam lingkungan sekitar serta upaya-upaya lain yang bersifat 

strategis, baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang bagi terwujudnya 

kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, misalnya mengerjakan atau 

memberikan pendidikan etik, moral dan agama bagi generasi muda bangsa dalam 

persiapannya menuju masa depan yang kuat dan mandiri. 

                                                 

7
Lihat Ernest Gellner, op.cit., h. IX  
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Dengan demikian, maka secara operasional yang dimaksudkan “Reaktualisasi 

Pendidikan Islam dalam Era Postmodernisme Tantangan Menuju Civil Society di 

Indonesia, dalam judul penelitian ini adalah makna pentingnya penyegaran dan 

pembaruan nilai-nilai pendidikan Islam yang bersifat global, universal, dan 

berkesimbangan (equilibrium) diaktualisasikan secara optimal dalam rangka upaya 

strategis menghadapi berbagai bentuk tantangan di era postmodernisme yang 

membawa dampak positif dan negatif menuju terwujudnya sebuah masyarakat 

madani (civil society) di Indonesia  

D. Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian penulis, karya-karya yang mendahului penelitian ini 

belum ada yang mengangkat masalah reaktualisasi pendidikan Islam di era 

postmodernisme tantangan menuju civil society di Indonesia dalam bentuk tesis. 

Bahkan kita mengalami kesulitan untuk menemukan tulisan-tulisan yang secara 

khusus membahas konsep pendidikan  Islam dalam konteks postmodernisme sebagai 

sebuah konsep filsafat mutakhir yang berkembang di abad XXI (millenium ketiga) 

dewasa ini. 

Oleh karena kajian ini adalah kajian yang bersifat strategik tentang konsep 

pendidikan Islam dalam konteks postmodernisme dan civil society, maka buku-buku 

pendidikan Islam dan berbagai buku yang terkait dengan masalah tersebut menjadi 

sumber kajian utama, dan sebagai suplemen, sudah barang tentu memerlukan buku-

buku lain yang sangat terkait dengan pembahasan penelitian ini. 
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Sebenarnya dari buku-buku yang beredar selama ini terutama buku-buku 

pendidikan Islam telah banyak disinggung wujud pendidikan Islam dan korelasinya 

dengan aliran filsafat postmodernisme serta masalah civil society baik secara 

langsung maupun tidak langsung, namun gagasan-gagasan yang dikemukakan belum 

mencapai hasil yang maksimal. Memang ada beberapa penulis yang mampu 

merumuskan pendidikan Islam secara konsepsional dan operasional, meskipun 

konsep ilmiah dan amaliah yang ditawarkan lebih merupakan romantisme historis 

dari pada penafsiran kontekstual terhadap file sejarah tersebut untuk diaktualisasikan 

sesuai dengan situasi dan kondisi kontemporer. 

Dr. Zamroni, MA., misalnya dalam buku yang berjudul “Pendidikan untuk 

Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society”,  mengungkapkan secara jelas mengenai 

kaitan antara pendidikan dan demokrasi, serta bagaimana pendidikan berperan dalam 

menyemaikan kultur demokrasi akan memberikan pencerahan bagi kita di tengah 

kegamangan yang terjadi dalam mempraktikkan demokrasi. Sebagaimana diketahui 

bahwa untuk membangun kultur demokrasi di masyarakat, maka yang pertama harus 

dilakukan adalah mengubah orientasi pendidikan yang ditekankan pada kemandirian, 

kebebasan dan tanggung jawab.  

Kemandirian diperlukan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan 

sekaligus kesadaran akan keterbatasan kemampuan individu, sehingga kerjasama 

dengan warga lain merupakan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan 
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memiliki makna perlu dikembangkannya misi kehidupan yang bertumpu pada 

kesadaran pada pluralitas masyarakat.
8
 

Menurut hemat penulis, statemen Zamroni tersebut yang sarat dengan analisis 

ilmiah dengan metode pendekatan historis, politis dan sosiologis mengandung nilai-

nilai kebenaran yang patut mendapat dukungan moral dan intelektual secara 

maksimal, yang secara esensialnya adalah demi mengangkat harkat dan derajat 

masyarakat dan bangsa di dalam berbagai aspek kehidupan.  

Demikian halnya Ernest Gellner di dalam karyanya yang sangat populer 

Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals yang di dalam edisi Indonesianya 

berjudul “Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan”, telah 

mengungkapkan banyak hal tentang civil society yang diartikan dengan masyarakat 

sipil dan didefinisikan secara sederhana, intuitif, memiliki banyak segi positif, adalah 

bahwa masyarakat sipil merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi 

non-pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara. Meskipun tidak 

menghalangi negara dari memenuhi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan 

sebagai wasit di antara berbagai kepentingan besar, tetapi dapat menghalangi negara 

dari mendominasi dan mengatomisasi masyarakat.
9
 

Menurut visi penulis agar konsepsi-konsepsi beliau yang bersifat ilmiah, 

rasional dan progressif tersebut, mampu dikembangkan oleh para intelektual dan 

                                                 

8
Lihat Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi,Tantangan Menuju Civil Society”, Jogjakarta; 

Bigraf Publishing, 2001, h.xv-xvi  

9
Lihat Ernest Gellner, Condition of Liberty, Civil-Society and Its Rivals, diterjemahkan oleh 

Ilyas Hasan dengan judul “Membangun Masyarakat Sipil Prasarat Menuju Kebebasan’. (Cet. 1; 

Bandung: Mizan, 1995), h. 6 
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cendekiawan muslim dewasa ini di dalam kancah kehidupan masyarakat menuju era 

postmodernisme. Dan di dalam buku yang berjudul “Islam Pluralisme Budaya dan 

Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan”, sebuah 

karya monumental dua orang tokoh muda intelektual muslim Indonesia, Tabrani dan 

Syamsul Arifin dalam sebuah statemennya menyatakan bahwa:  

Di antara masalah besar kehidupan, masalah yang berkaitan dengan agama 

adalah tema yang paling penting dan membuahkan perhatian serius dibanding dengan 

masalah-masalah lain. Masalah yang bersifat keagamaan sangat berpengaruh sekali 

terhadap proses perkembangan kehidupan manusia, terutama dalam aspek-aspek 

humanistic, moral, etik dan estetika. Perhatian terhadap agama sekarang ini terkesan 

demikian besar, lebih-lebih dalam era postmodern. Postmodern adalah era dimana 

manusia menuntut wajah dunia yang lebih demokratis, semakin rendah hati terhadap 

kemampuan manusia serta semakin sadar akan tanggungjawabnya dalam 

menyelamatkan kehidupan manusia secara bersama-sama melalui berbagai 

pendekatan.
10

 

Hal tersebut di atas, menurut hemat penulis adalah sangat perlu dan penting 

diberikan penjelasan dan bahkan argumentasi-argumentasi dan analisis yang bersifat 

ilmiah, komprehensif dan holistic (menyeluruh) sebagai gambaran nyata urgensi 

penelitian ini dilakukan. 

                                                 

10
Lihat Tabrani dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi 

untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan, (Yogyakarta:Sipress, 1994), h. cover penutup.  
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Bertolak dari tinjauan di atas, penulis merasa perlu dan terpanggil secara 

moral untuk memusatkan pemikiran dalam menggagas persoalan pentingnya 

pendidikan Islam dewasa ini sebagai langkah strategis di tengah kehidupan global 

umat manusia, mengantisipasi berbagai bentuk tantangan dan kompleksitas 

permasalahan sebagaimana yang berlangsung disertai alternatif pemecahannya. 

Sebagai konsekwensi logis dari pemahaman ini adalah diperlukan pengkajian yang 

mendalam mengenai prinsip etika keilmuan dalam Islam untuk direaktualisasikan 

dalam kehidupan untuk mencapai harkat dan derajat manusia yang beriman dan 

bertaqwa (imtak) serta memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat kepustakaan.
11

 Penelitian kepustakaan (library 

research) yang dimaksud adalah penelitian yang sumber-sumber datanya terdiri atas 

bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, surat kabar, 

majalah dan lain-lain. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan langsung 

                                                 

11
 Dilihat dari segi tempatnya penelitian dapat di bagi menjadi dua bagian, yakni penelitian 

lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam 

kehidupan sebenarnya, penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat, sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam buku-buku penelitian ini di 

sebut juga penelitian yang membahas data-data sekunder, lihat Modalis, Metode Penelitian Suatu 

Pendekatan Proposal (cet II, Jakarta: Bumi aksara, (1993), h. 28 lihat pula Suharsimi Arikunto, 

Prosedur Penelitian; Suatu Pendidikan Praktek (cet. VII; Jakarta; Rineka Cipta, 1991). H. 11  
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maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Selain bersifat kepustakaan, penelitian 

ini juga bersifat kualitatif, karena data yang dihasilkan adalah data deskriptif.
12

 

Sumber-sumber utama penelitian ini adalah; 

1. Alquran sebagai sumber pertama pendidikan Islam. 

2. Hadis Nabi sebagai sumber kedua pendidikan Islam.  

3. Kitab-kitab tafsir yang membantu memahami Alquran. 

4. Buku-buku pendidikan Islam yang memadai dan mewakili (representatif) yang 

membahas masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

5. Buku-buku pendidikan dan buku-buku lainnya yang pembahasannya terkait 

langsung ataupun tidak langsung dengan masalah postmodernisme sebagai suatu 

aliran serta konsep dan visi tentang civil society. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

kependidikan, teologis, sosiologis, antropologis, politikologis, filosofis dan historis 

sesuai dengan kajian penelitian ini. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner ini 

dimaksudkan untuk lebih memahami masalah yang telah dirumuskan, terutama yang 

berkenaan dengan kaitan antara konsep pendidikan Islam dan masalah 

postmodernisme dan civil society. Masing-masing pendekatan tersebut secara 

simultan akan dipergunakan, sehingga diharapkan pembahasan penelitian ini menjadi 

holistik. 

                                                 

12
 Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet VIII: Bandung: Rosda karya 

1995).  h.3 lihat juga Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (cet XI: Jakarta: 

Gramedia 1991), h.31.  



 17 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kualitatif, karena sebagai yang telah disebut di atas, penelitian ini bersifat 

kualitatif dengan data deskriptif. Metode analisis data yang dapat dipergunakan 

adalah pertama, metode analisis sintesis, yaitu suatu metode yang berdasarkan 

pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara deduktif dan 

induktif serta analisis ilmiah.
13

 Metode analisis sintesis ini terutama digunakan untuk 

menyelaraskan berbagai pemikiran yang mungkin berbeda dan untuk mengambil 

kesimpulan. Kedua, metode analisis bahasa (linguistik), yaitu usaha untuk 

mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat atau pendapat-pendapat 

mengenai makna yang dimilikinya.
14

 Ketiga, metode analisis konsep, yaitu analisis 

mengenai istilah-istilah (kata-kata) yang mewakili gagasan atau konsep.
15

 Analisis 

bahasa dan analisis konsep yang disebut terakhir, menurut Harry Schofild merupakan 

analisis filosofis.
16

  

Teknik penulisan ini, berdasar pada buku pedoman penulisan karya ilmiah 

(Skripsi, Tesis dan Disertasi) IAIN Alauddin, edisi revisi tahun 2000. selain 

berpedoman pada buku tersebut, penulis juga merujuk pada buku-buku lain yang 

dianggap melengkapi pedoman tersebut menurut pertimbangan dan petunjuk 

promotor. Transliterasi dari tulisan Arab ke tulisan latin dan singkatan juga mengikuti 

buku pedoman tersebut. 

                                                 

13
 Lihat M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h 72  

14
 Lihat Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Andi offcet, 1987), h. 90.  

15
 Lihat Ibid  

16
 Lihat Ibid., h. 89.  
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F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bahwa reaktualisasi pendidikan Islam di Indonesia di era 

postmodernisme, terletak pada esensinya masing-masing. 

b. Untuk mengetahui bahwa aliran pemikiran, sikap prilaku dan kriteria/ indikasi 

masyarakat postmodernisme adalah tampak pada gambaran situasi, kondisi dan 

realitas serta fenomena sosial masyarakatnya. 

c. Untuk mengetahui bahwa konsep pendidikan Islam yang bersifat total, universal, 

global, equilibrium (selaras serasi, seimbang/ 3S) dan komprehensif (terpadu), bila 

teraktualisasi secara optimal dalam realitas, maka akan membawa dampak dan 

implikasi yang sangat positif bagi setiap unsur dan komponen dalam masyarakat 

apapun namanya, termasuk masyarakat postmodern, pasca industri, dan 

sebagainya. 

2. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi; 

a.  Sebagai kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan terhadap aplikasi pendidikan 

Islam dalam konteks tingkat dan perkembangan masyarakat yang semakin maju ke 

arah postmodern dan pasca-industrial. Berbagai macam bentuk komplikasi 

masyarakat terjadi termasuk perubahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, politik, 

ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Dalam perspektif yang 
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demikian sangat diharapkan eksistensi dan konsistensi nilai-nilai ideal pendidikan 

Islam menjadi panutan. 

b. Dapat menambah khazanah kepustakaan tentang pengetahuan yang berkaitan 

dengan pentingnya maksimalisasi dan optimalisasi peran pendidikan Islam di 

dalam kancah kehidupan global. 

c. Sebagai input bagi mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya dunia 

pendidikan Islam, baik yang berada dalam jalur pendidikan formal, non formal 

maupun informal sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam yaitu 

pembentukan pribadi-pribadi muslim dengan memandang perlu adanya suatu 

kajian ilmiah yang berdasarkan pada nilai-nilai etika keilmuan Islam. 

G. Kerangka Isi 

Tesis ini terdiri dari lima bab yang diawali dengan pendahuluan, diuraikan 

tentang latar belakang masalah, yakni uraian tentang alasan persoalan ini perlu 

diangkat dan disajikan sebagai bahan studi kajian. Selanjutnya dijelaskan pula 

rumusan dan batasan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan 

kegunaan serta kerangka isi penelitian. 

Pada bab II mengetengahkan tentang gambaran masyarakat dalam era 

Postmodernisme. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang dan asal usul 

postmodernisme yang dilanjutkan dengan uraian tentang struktur dan ciri pemikiran 

postmodernisme, serta faktor-faktor positif dan negatif pemikiran postmodernisme. 
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Pada bab III membahas tentang reaktualisasi pendidikan Islam yang memuat 

tentang pengertian dan ruang lingkup pendidikan Islam. Kemudian reaktualisasi 

pendidikan Islam menghadapi era postmodernisme, kemudian pembenahan 

pendidikan Islam lewat penataan kembali pemikiran dan penerapannya. 

Pada bab IV menguraikan tentang langkah strategis pendidikan Islam 

mengantisipasi postmodernisme dalam mewujudkan civil society  yang meliputi 

gambaran ideal dan struktur civil society/ masyarakat madani; kemudian dilanjutkan 

dengan permasalahan pendidikan Islam dalam menghadapi berbagai tantangan abad 

XXI, serta langkah-langkah strategis pendidikan Islam dalam mewujudkan civil 

society . 

Pada bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Implikasi.  
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BAB II 

GAMBARAN MASYARAKAT DALAM ERA POSTMODERNISME 

A. Latar Belakang dan Asal Usul Postmodernisme. 

Istilah postmodernisme pada awalnya muncul di bidang arsitektur, kemudian 

menjadi istilah yang cukup populer di dunia sastra-budaya sejak 1950 dan 1960-an. 

Di bidang filsafat dan ilmu-ilmu sosial baru menggema pada sekitar 1970 dan 1980-

an. Namun, tak ada definisi yang pasti mengenai istilah tersebut. Sebab, sejak istilah 

itu dilabelkan pada berbagai bidang tersebut di atas, dipelopori oleh banyak tokoh 

dengan seluruh variasinya, kadang ia masih bertentangan.
1
 

Di bidang arsitektur misalnya, istilah postmodern lebih menunjuk pada gaya 

atau corak atau bentuk bangunan yang mencoba melepaskan diri dari kaidah-kaidah 

arsitektur modern atau gaya internasional. Corak arsitektur ini telah mendominasi 

gaya arsitektur di seluruh dunia hampir setengah abad lamanya, yaitu sejak tahun 

1920-an. Arsitektur modern ditandai pola-pola terutama rasional, objektif, praktis dan 

didominasi elemen-elemen seperti material, beton, struktur baja dan kaca. Arsitektur 

postmodern ditandai bentuk-bentuk asimetris, bata atau kayu sebagai pengganti 

beton, warna-warna cerah dan ramai, penuh variasi dan kejutan serta harmoni dengan 

lingkungan dan manusiawi. Bangunan-bangunan dengan ciri khas semacam ini dapat 

                                                 

1
 Lihat Suyoto dan Syamsul Arifin (ed) Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban , Cet, I, 

Yogyakarta: Aditya Media, 1994, h. 38, juga: Moh.Natsir Mahmud, “Epistemologi dan Studi Islam 

Kontemporer”, Makassar: PPIM IAIN Alauddin, 2002, h. 24.  
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ditemukan di jalan-jalan utama Jendral Sudirman, Kuningan dan Gajahmada, serta 

beberapa kota besar dari Indonesia. 

Proyek Kali Code garapan Romo Y.B. Mangunwijaya yang mendapat 

penghargaan dari Aga Khan 1992 termasuk dalam kategori arsitektur postmodern, 

karena dianggap sarat dengan nilai kemanusiaan. 

Dalam satu bangunan, berbagai gaya yang berasal dari berbagai masa sejarah 

arsitektur dapat digabungkan menjadi satu. Kita dapat melihat aspek-aspek dan 

contoh tradisional dalam arsitektur postmodern. Gedung Dharmala di pusat Ibu Kota 

Jakarta merupakan model arsitektur yang tipikal postmodern.
2
  

Salah seorang tokoh aliran ini yang cukup kondang ialah Charles Jencks 

arsitek dan teoritikus Amerika dengan karya The Language of postmodern 

Architecture (1875). Beliau menyebut postmodern sebagai usaha mencari pluralisme 

gaya setelah puluhan tahun dikungkung oleh satu gaya. Sikap ini dijuluki elektik 

radikal.
3
 

Di bidang sastra budaya, kemodernan ditandai dengan kecenderungan untuk 

mengakhiri cerita dengan penyelesaian tertutup yang justru dicurigai postmodern dan 

dianggap simplistik atau bahkan delusif, menipu diri sendiri. Di samping itu, sastra 

modern cenderung mencari satu tatanan atau kaidah yang biasa berlaku umum, 

                                                 

2
 Lihat M.Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, Cet. I, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1995 h. 96. 

3
Secara singkat elastik radikal berarti sesuatu yang mudah diubah bentuknya secara 

menyeluruh. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Cet 2; Jakarta: Balai Pustaka 1989, h. 224 dan 718.  
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sementara sastra postmodern justru sangat menghargai pluralisme. Mikhail Bakhtin, 

kritikus sastra  Rusia, adalah salah seorang tokohnya, meskipun ia tak pernah 

menggunakan istilah postmodern. Bakhtin mengatakan bahwa novel atau sastra 

postmodern itu bersifat sentrifuqal, heteroglat, penuh variasi, eksperimental, 

fragmentaris, skeptis dan antiotoritas. 

Gerakan sastra kontekstual yang dimotori Arief Budiman dan Ariel Heriyanto 

juga bisa disebut sebagai wakil sastra postmodern di Indonesia.
4
 

Walaupun istilah postmodern itu telah digunakan sejak 1950-an, konsep ini 

baru mendapat pendasaran filosofis dari seorang pemikir Prancis kontemporer, Jean 

Francois Lyotard melalui bukunya: “La Condition Postmodern Raport Sus le Savoir 

1979 (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, 1984). Buku ini 

merupakan laporan untuk Dewan Universitas Quebec di Kanada yang berisi tentang 

perubahan-perubahan di bidang ilmu pengetahuan dalam masyarakat industri maju, 

akibat pengaruh teknologi baru sejak saat itulah wacana tentang prostmodernisme 

mulai mencuat hingga saat ini, dan oleh karena itu pulalah beliau dianggap sebagai 

tokoh utama postmodernisme. 

Dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme sering digunakan dengan acuan 

yang sangat beragam. Walaupun buku Lyotard menjadi acuan kunci postmodern, 

orang pun sering menghubungkan istilah itu dengan teori dekonstruksi Jacques 

Derrida atau dengan post strukturalisme Roland Berthes dan Michel Foucault. Ada 

                                                 

4
Lihat Suyoto dan Syamsul Arifin (ed) op.  cit, h. 39.  
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pula yang menghubungkannya dengan Hermeneutika Gadamer dan Paul Ricour. 

Terkadang dengan teori semiotika Ferdinand de Saussure yang dipopulerkan oleh 

Umberto Eco, juga dianggap sebagai paradigma yang menjanjikan. Bahkan akhir-

akhir ini perspektif holisme yang disebarluaskan Fritjof Capra, David Bohm, Gary 

Zukav, Whitehead dianggap pula salah satu gejala postmodern, yang terkadang 

dihubungkan dengan era kebangkitan spiritual dan etis, umumnya istilah itu hendak 

merumuskan pergerakan paradigma atau transisi ke arah pola berfikir dan pola 

memandang realitas secara baru yang sementara berlangsung. Dengan kata lain, 

postmodernisme adalah sebuah gerakan global atas renaisans; pencerahan atas 

pencerahan.
5
 

Mengapa postmodernisme disebut sebagai sebuah gerakan pencerahan atas 

pencerahan, oleh karena postmodernisme sangat gigih dalam melakukan kritikan dan 

gugatan terhadap modernisme yang sangat mendewakan rasio dalam ilmu 

pengetahuan yang diyakini akan membawa dan mengarahkan manusia memperoleh 

keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Namun, yang terjadi adalah 

sebaliknya, yakni manusia bukan lagi sebagai subjek dan pelaku untuk memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi jatuh terperangkap ke dalam objek dan 

sasaran yang dikendalikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Amat 

tragis dan ironis manusia modernis, Postmodernisme selaku sebuah fase sejarah ingin 

secara tuntas mengantisipasi dan membebaskan manusia dari segala bentuk 

                                                 

5
 Ibid, h. 26.39  
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cengkeraman zaman yang tak menyenangkan inklusif perbudakan terhadap 

rasionalitas, bendawi dan lain-lain. Teori-teori dan pandangan para pemikir yang 

berkaitan erat dengan postmodernisme seperti yang dikemukakan sebelumnya adalah 

: dekonstruksi, post- strukturalisme, hermeneutika, semiotika, perspektif holisme dan 

kebangkitan spiritual dan etis. 

Dekonstruksi adalah sebuah metode dan pendekatan terhadap suatu atau 

beberapa objek yang telah baku dan beku, oleh karena itu dilakukan suatu teknik 

pembongkaran terhadap teks-teks yang telah dianggap mapan dan mengalami status 

quo tersebut sehingga menjadi suatu sistem dan tatanan yang baru kembali. Nampak 

dalam dekonstruksi tersebut sesuatu yang bersifat intoleran, arbitrer dan ambigu 

(mendua), bahkan seringkali mengejutkan dan menjadi subversif. Secara singkat, 

dekonstruksi adalah membongkar sesuatu demi perbaikan dan pembaruan agar sesuai 

dan serasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. 

Post strukturalisme adalah teori dan pandangan yang menolak segala bentuk 

strukturalisme yang memandang kebenaran itu tunggal yang diproduksi dari suatu 

mekanisme struktur. Sebuah struktur adalah sebuah bagan logis rasional sehingga 

tidak dapat melibatkan intuisi ke dalamnya. Sifat kemenyeluruhan (wholeness) 

transformasi dan pengaturan diri (self regulation) di mana manusia sebagai salah satu 

elemennya, maka manusia tidak lagi mempunyai pilihan selain tunduk kepada hukum 

keseluruhan struktur itu. 
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Struktur dalam hal ini menjerat kebebasan manusia menurut Michel Foucoult, 

manusia kini telah mati. Manusia menganggap dia merupakan ‘Aku”, suatu pribadi. 

Tetapi sebenarnya dia merupakan sekedar titik bahul korelasi-korelasi, yaitu salah 

satu titik dalam satu kerangka struktur-strukturalisme memandang bahwa struktur 

seluruh korelasi-korelasi itulah yang penting, bukan manusianya.
6
 

Post-strukturalisme sebagai anak kandung dari era potsmodernisme itu, kini 

muncul untuk memberikan evaluasi kritisnya terhadap modernisme. 

Hermeneutika merupakan suatu metode tafsir atau interpretasi terhadap objek 

yang dikehendaki secara kritis dan dinamis dengan pengungkapan epistemologis teks 

dengan tafsir-tafsirnya yang sering dimutlakkan.
7
 Oleh karena itu, penggunaan 

metode Hermeneutika di kalangan pakar muslim masih terlalu minim atau kurang 

disebabkan antara lain adalah, masih kuatnya pengaruh nama dan kharismatiknya 

ulama–ulama tradisional yakni ulama-ulama yang cenderung banyak melakukan 

ijtihad jama’i daripada ijtihad fardi (individual). Ketimbang dengan pendekatan serta 

usaha-usaha yang dilakukan oleh para intelektual muslim yang paham di bidangnya 

masing-masing. Disamping itu pula, pakar-pakar dan intelektual muslim yang telah 

melakukan ijtihad fardi mereka dengan metode hermeneutika masih terhitung 

dengan jari misalnya: Bassam Tibi, Mahmud Muhammad Toha, Fazlurrahman,       

                                                 

6
Lihat Moh. Natsir Mahmud, Epistemologi op. cit, h. 32.  

7
 Lihat Aisyah Abdurrahman (Bintusy Syathi) Magal fi al-Insan, Dirasah Qur’aniyyah, 

diterjemahkan oleh M. Adib al Arief dengan judul: Manusia, Sensitivitas Hermeneutika Alquran, Cet I, 

Yogyakarta: LKPSM, 1997, h. V-VI  
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M. Arkoun, Abdullahi Ahmad an Naim, dan lain-lain serta di kalangan muslimah 

antara  lain: Dr. Aisyah Abdurrahman yang lebih dikenal dengan Bintusy-Syathi 

(berkebangsaan Mesir) dalam karya monumentalnya yang berjudul “Maqal fi al Insan 

Dirasah Qur’aniyyah”, telah diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia: Manusia, 

Sensitivitas Hermeneutika Alquran. Sebagai implikasi dari dekonstruksi, muncul 

suatu teori atau lambang dan tanda dalam bahasa  (semiotika)
8
 sebagai suatu alat dan 

piranti postmodernisme untuk mengukuhkan keabsahannya.  

Menurut Derrida, bahwa: tak ada nilai, makna bahkan kebenaran yang dapat 

dirujuk dari satu teks dengan satu model situasi. Karena apa pun, kebenaran suatu 

teks tak dapat ditentukan oleh pembacanya, melainkan oleh situasi pembacaannya. Ia 

baru dianggap benar, jika situasi pembacaan itu memungkinkan lahirnya kebenaran 

yang meruang dan mewaktu, kondisional dan situasional. Jadi yang ada hanyalah 

penafsiran yang memenuhi ekuivalensi dari keperiadaan setiap realitas yang tidak 

selalu sama model situasinya satu sama lain.
9
 

Pengetahuan selalu diperantarai oleh bahasa. Dengan menggunakan metode 

language game (permainan bahasa) dari Wittgenstein, Lyotard menggambarkan 

fenomena pengetahuan kontemporer. Analisis  dari language game adalah membuka 

perspektif kesadaran dalam menerima realitas plural atau membiarkan bagian di 

dalam logikanya sendiri. Sebenarnya setiap pengetahuan bergerak dalam language 

                                                 

8
Secara leksikal, semiotika berarti; ilmu atau teori tentang lambang dan tanda dalam bahasa, 

lihat Kamus Besar Bahasa  Indonesia , op. cit, h. 160  

9
Lihat Suyoto dan Syamsul Arifin (ed), Postmodernisme dan seterusnya, op. cit, h. 160  
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game-nya masing-masing. Misalnya dalam permainan catur. Bahwa setiap pion  

(buah catur) sudah memiliki bahasa dan langkah-langkah tertentu dalam dirinya. 

Tentang perspektif holisme, dalam konteks postmodernisme adalah bahwa tak 

dapat dipungkiri bilamana keberadaan dan dampak postmodernisme telah meluas 

dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. Memang pada awalnya 

postmodernisme hanya berkesan dan berpengaruh dari bidang arsitektur, namun 

dalam tahap–tahap perkembangan berikutnya secara cepat mempengaruhi berbagai 

aspek dan disiplin ilmu serta dimensi kehidupan manusia seperti di bidang–bidang 

sosial, ekonomi, budaya, antropologi, psychologi, iptek, hukum, komunikasi/ informasi, 

ideologi, politik, agama, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian multi ragam 

pendekatan dan cara pandang terhadap trend pemikiran tersebut memiliki kemampuan 

daya jangkau yang solid dan menyeluruh yakni perspektif holisme yang merupakan 

cara pendekatan terhadap suatu masalah, gejala atau suatu masyarakat dengan 

memandang masalah gejala atau masyarakat itu sebagai suatu kesatuan organis.
10

 

Dalam konteks perspektif holisme tersebut, manusia akan mampu memahami 

dan menyadari bahwa korelasi dan keterkaitan antara satu dengan yang lain 

merupakan sebuah kepastian, keniscayaan relatif berkembang sesuai realitas dan 

perkembangan komunitas masyarakat itu sendiri pada suatu kurun masa tertentu. 

Tentang perspektif kebangkitan agama dan etis dalam era postmodernisme, 

bahwa masyarakat modern ternyata mulai menyadari adanya kejenuhan yang luar 

                                                 

10
Op. cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 311-312  
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biasa hidup dalam era modern. Modernisme, yang semula menjanjikan kemerdekaan 

dan pembebasan manusia dari tirani agama, ternyata juga telah melakukan distorsi 

terhadap nilai kemanusiaan yang fitri. Materialisme sebagai anak kandung 

modernisme, ternyata juga telah menyeret manusia ke lubang nestapa yang amat 

dalam. Karena seluruh referensi kebenaran telah disatukan dalam ukuran yang 

materialistik. Seolah–olah manusia dianggap bisa bahagia hanya dengan materi 

belaka. Padahal hidup manusia sesungguhnya juga ingin digerakkan oleh unsur 

spiritual. 

Bertolak dari hal itu, sebagian masyarakat modern kini telah memasuki satu 

fase sejarah manusia dan peradabannya, yang secara tentatif disebut fase postmodern. 

Yakni satu fase dimana secara sederhana dapat dikatakan hendak menarik manusia 

dari posisi sentral (deantroposentrisme) melalui pembangkitan dimensi spiritualitas 

etik. Karena itu, tidak kurang dari Whitehead dan David Bohm menganggap gejala 

era postmodern adalah era kebangkitan spiritual dan etik”.
11

 

Demikian beberapa uraian tentang latar belakang dan asal usul 

postmodernisme, baik sebagai sebuah trend dan kecenderungan pemikiran baru di era 

postindustrial dan globalisasi dewasa ini yang merupakan tahap–tahap sejarah 

perkembangan umat manusia, maupun postmodernisme sebagai sebuah epistemologis 

ilmu pengetahuan yang mencakup, meliputi dan mempengaruhi berbagai disiplin dan 

dimensi kehidupan manusia. 

                                                 

11
 Lihat Suyoto, Op. cit . 26.  
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B. Struktur dan Ciri Pemikiran Postmodernisme 

Begitu dahsyatnya arus pemikiran postmodernisme mengalir ke dalam 

masyarakat, baik melalui media massa cetak misalnya surat kabar, buletin, majalah, 

jurnal, buku-buku dan lain-lain maupun melalui media elektronika misalnya radio, 

TV, faximile, internet, VCD, dan lain-lain, semakin menambah cepat tersiarnya 

pengaruh pemikiran postmodernisme tersebut ke dalam wacana perbincangan 

masyarakat secara luas. Disamping itu, faktor lain yang ikut mendorong cepat 

populernya istilah tersebut adalah asumsi dan prediksi sekelompok masyarakat bahwa 

postmodernisme akan menjadi “antidote’ atau penangkal dan racun yang amat 

mujarab terhadap kepedihan dari berbagai krisis yang ditimbulkan oleh gelombang 

pembangunan dan modernisasi di segala  lini kehidupan.
12

 

Dari segi struktur dan bentuknya, postmodernisme terbagi atas dua kelompok 

besar yaitu: Postmodernisme yang skeptis
13

 dan postmoderisme afirmatif
14

. 

Penggolongan dan klasifikasi tersebut dikemukakan oleh Pauline Marie Rosenau 

(pemikir berkebangsaan Prancis) penulis buku: Post-modernism and the Social 

Science, yang kemudian  dilansir oleh Arief Budiman dari majalah Tempo pada 16 

Oktober 1993 yang lalu. 

                                                 

12
 Lihat M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, Cet. I Yogyakarta: 

Pustaka pelajar 1995, h. 97.  

13
 Skeptis, secara leksikal berasal dari kata skeptical yang berarti (bersifat) ragu-ragu. Lihat 

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cet.18,Jakarta: Gramedia, 1990, h. 259  

14
 Afirmatif secara leksikal berarti pihak atau golongan yang menyetujui. Lihat ibid, hal.15. 
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Sebagai inti dari postmoderisme yang skeptis adalah menekankan pada setiap 

kontradiksi atau pertentangan dalam setiap teori.
15

 

Dengan metode dekonstruksi, yakni melakukan analisa kritis, mereka 

menunjukkan adanya pertentangan atau kontradiksi dalam teori apapun, namun tidak 

memberikan alternatif (pilihan yang lain) dan jalan keluar, sehingga menimbulkan 

kesan bahwa kelompok postmodernisme skeptis ini cenderung termasuk aliran 

pemikiran nihilisme sebagai sebuah faham aliran filsafat sosial yang tidak mengalami 

nilai-nilai etik, moral, sosial dan humanisme, juga segala bentuk kekuasaan 

pemerintahan, semua orang berhak mengikuti kemauannya sendiri (serba boleh atau 

permisif).
16

 

Postmodernism sebagai gerakan intelektual (intelectual movement) mencoba 

menggugat, bahkan mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam 

bingkai paradigma pemikiran modern. Pemikiran modern tersebut yang berlandaskan 

di atas kekuatan rasionalitas manusia memperoleh gugatan dan kritik keras, karena 

telah menjebak manusia kepada absolutisme. Oleh karenanya, Komaruddin Hidayat 

menyatakan bahwa Postmodern itu merupakan pemberontakan terhadap berbagai 

bentuk keangkuhan atau arogansi epistemologi yang absolut dan represif.
17

  

                                                 

15
 Lihat Suyoto dan Syamsul Arifin (ed) Postmoderism dan Masa Depan Peradaban, Cet I, 

Yogyakarta: Aditya Media, 1994, h. 10-22.  

16
 Lihat tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 614.  

17
 Lihat Suyoto dan Syamsul (ed) op. cit, h. 61.  
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Seiring dalam bentuknya yang skeptis dekonstruktif tersebut, postmodernism 

tampil sebagai front perlawanan terhadap berbagai visi modernisme yang mengklaim 

kebenaran tunggal yang berperan sebagai pusat segalanya. Oleh karena itu, idiom-

idiom pluralisme dan relativisme senantiasa menjadi acuan para pendukung 

postmodernis dalam melakukan dekonstruksi mereka. 

Berikut dalam bentuknya yang kedua yaitu postmodernisme afirmatif, 

sesungguhnya ia tidak seradikal yang pertama yang dikhawatirkan akan berakhir pada 

nihilisme, akan tetapi lebih bersifat konstruktif dengan membawa visi baru tentang 

kebenaran. Kebenaran yang tidak lagi dipandang sebagai relatif yang tunggal, tetapi 

lebih multivarian yang memungkinkan terbukanya dialog epistemologis.
18

  

Postmodern afirmatif melangkah lebih jauh. Mereka juga tidak percaya pada 

kebenaran teori yang ada, terutama teori besar. Semakin besar sebuah teori yang 

kebenarannya mencakup ruang dan waktu yang luas, kian lemah. Oleh karena, teori 

itu menjadi semakin abstrak dan semakin jauh dari yang ingin di presentasikannya. 

Bagi penganut postmodernisme afirmatif, teori kecil lebih dekat dengan yang 

ingin dipresentasikannya, karena daerah cakupannya yang serba terbatas, maka aliran 

postmodernisme afirmatif berusaha memperhatikan teori-teori kecil, yang 

sebelumnya dianggap lemah dan tidak ilmiah. Ini kemudian menimbulkan dialog-

dialog baru dengan teori yang semula tidak pernah didengarkan. Munculnya wacana 

tentang feminisme, gender, pengetahuan lokal yang tidak ilmiah, lingkungan hidup, 

                                                 

18
 Ibid., h. VI  
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aliran-aliran agama dan kepercayaan dan sebagainya adalah produk dari gerakan 

postmodernisme afirmatif.
19

 

Bila kita membahas dan membicarakan tentang unsur dan ciri pemikiran 

postmodernisme, maka tidak boleh tidak pasti merujuk dan mengambil referensi 

pendapat para pakar dan intelektual yang kompeten, handal dan memiliki reputasi  

dibidangnya masing-masing. 

Banyak ahli dan pakar yang telah memberikan kontribusi  mereka untuk 

mempublikasi dan mensosialisasikan ide-ide pemikiran postmodernisme tersebut. 

Dari berbagai pendapat yang muncul tentang unsur dan ciri pemikiran 

postmodernisme tersebut terdapat beragam pendapat para ahli yang dapat 

dipertimbangkan, merupakan komparasi atau perbandingan antara satu dengan yang 

lainnya dan bahkan mungkin untuk menguatkan pendapat yang satu atau yang lainnya 

atau saling mendukung. 

Dalam konteks tersebut, menurut hemat penulis sedikitnya ada 5 (lima) hal 

atau faktor yang termasuk ke dalam unsur dan ciri pemikiran postmodernisme yang 

akan diuraikan berikut ini yang akan secara langsung dapat menerangkan fenomena 

alur pemikir postmodernisme, walaupun masih banyak ciri dan fenomena lain yang 

mungkin lebih patut untuk dipertimbangkan.  

Adapun kelima ciri dasar unsur atau yang penulis istilahkan struktur unsur 

pemikiran postmodernisme adalah : pertama, dekonstruksi, kedua relativisme, ketiga, 

                                                 

19
 Lihat  Ibid ., h. 22.  
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pluralisme, keempat ilmu tidak netral dan kelima pencarian makna-makna (implikasi 

spiritualistik).  

Pertama, dekonstruksi. 

Hampir seluruh konstruksi atau bangunan dasar keilmuan (epistemologi) 

dalam era modern yang telah mapan, baik dalam bidang sejarah, antropologi, 

psikologi, sosiologi, bahkan dalam disiplin ilmu-ilmu kealaman (biologi, fisika, dan 

lain-lain) yang telah berlaku standar (baku) selama ini yang sering disebut “grand 

theory” dipertanyakan kembali oleh postmodernisme. 

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa teori-teori ilmu sosial modern 

mengandalkan adanya struktur dan konstruksi baku yang dapat dibangun secara 

kokoh dan berlaku secara universal, sebagai grand theory seolah semua orang 

percaya akan kekuatan dan keampuhannya. Dengan grand-theory, berbagai fenomena 

sosial dimanapun dengan mudah diungkapkan. Meskipun konstruksi yang demikian 

itu cukup membantu untuk memahami problema sosial kemasyarakatan, tetapi 

konstruksi baku seperti itu dianggap terlalu skematis dan terlalu menyederhanakan 

masalah. Dominasi teori-teori besar tidak memberikan peluang untuk munculnya 

teori-teori baru yang mungkin jauh lebih baik dan efektif dalam memecahkan 

persoalan. Pernyataan adanya metodologi yang standar, baku dan tidak dapat 

diganggu gugat, yang demikian itulah ditentang oleh kaum postmodernis.
20
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Konstruksi atau bangunan keilmuan dan epistemologi ilmu pengetahuan yang 

dengan susah payah telah dibangun oleh para ilmuan di era modernisme atau post 

enlightenmen (pencerahan) ingin diubah, diperbaiki dan disempurnakan oleh para 

pemikir postmodernis. 

Upaya–upaya seperti itu, dengan sedikit bebas penulis sebut dengan istilah, 

dekonstructionisme yaitu mempertanyakan ulang, membongkar adagium-adagium 

yang telah mapan, standar yang dibangun oleh pola fikir modernisme, untuk 

kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat untuk memahami realitas sosial, 

keberagamaan dan alam berkembang dewasa ini jauh dari masa sewaktu teori-teori 

yang baku tersebut dibangun. 

 Di era postmodernisme tidak ada lagi konstruksi tetapi dekonstruksi, tidak 

ada sentralisasi tetapi desentralisasi terjadi penyebaran-penyebaran. Atau, menurut 

Lyotard tidak ada lagi homologi (sistem tunggal) tetapi paralogi (sistem plural). 

“Cerita besar” sebagai grand narasi yang menjadi metanarasi murni pudar digantikan 

oleh narasi-narasi lokal. Dengan demikian, kebenaran menjadi kontekstual, lokal dan 

historik.
21

  

Dengan dekonstruksi ini, membuat kita berfikir mendasar tentang segala hal 

yang selama ini kita anggap sudah pasti. Juga membuat kita peka terhadap pendapat 

lain yang selama ini kurang kita perhatikan. Memacu sikap kritis demokratis dan 

rendah hati. Kepastian teori besar seperti kapitalisme dan sosialisme perlu di 
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 36 

pertanyakan kembali. Bersamaan dengan itu, kita bisa lebih simpatik mendengarkan 

suara-suara baru seperti suara dari kelompok feminis, suara orang-orang di dunia 

ketiga (berkembang), suara orang-orang tertindas dan lemah (mustadh’afin), dan lain-

lain.  

Kedua, Relativisme 

Sebagai unsur dan ciri asas yang kedua dari aliran pemikiran postmodernisme 

adalah relativisme yang mengandung makna bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik 

oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. 

Relativisme merupakan implikasi dari penolakan postmodernisme terhadap 

absolutisme ilmu pengetahuan modern yang beranggapan bahwa segala sesuatunya 

melalui penggunaan rasionalitas manusia secara optimal, oleh karena itu, akal budi 

manusia menjadi pusat atau sentrum dari keseluruhan aktivitas dan orientasi yang 

diprogramkannya. 

Dalam konteks tersebut, postmodernisme tampil menyatakan bahwa tidak ada 

sesuatu yang konstan dan stabil, karena stabilitas bermakna, statis dan mandeg. 

Kebenaran terpecah menjadi majemuk karena selalu berada dalam ruang waktu dan 

konteks yang berpengaruh terhadap kebenaran itu. Pemikiran yang relevan dalam hal 

ini adalah fenomenalogi transendental dari Husserl yang menyatakan bahwa: 

“To exist does not mean the same thing in every region” (untuk berada tidak 

berarti sesuatu itu sama dalam setiap wilayah).
22
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Dengan demikian, kebenaran selalu berada dalam wilayah tertentu. Atau, 

menurut Lyotard, pengetahuan manusia terlokasikan sehingga tidak tunggal dan tidak 

universal lagi. Terpecahnya kebenaran dalam kemajemukan bukan saja disebabkan 

oleh wilayah atau kawasan tetapi juga oleh pecahnya akal dan subjek manusia. 

Muldon menjelaskan bahwa: “The Postmodern moment has been characterized as a 

kind of explosion of the modern episteme in which reason and its subject-as the 

source of “unity” and of “whole are blown to pieces”
23

 (Gerakan postmodern 

dicirikan oleh semacam ledakan epistemologi modern dimana akal dan subjeknya 

sebagai sumber.”kesatuan” dan keseluruhan terpecah dalam potongan-potongan). 

Subyek-cogito dalam rasionalisme Descartes yang dipandang sebagai relatif 

otonom, konstan dan mutlak, dalam pandangan postmodernisme tidak lagi dipandang 

otonom dan mutlak. Subjek-Cogito sudah harus “mencair” dengan realitas dunia di 

luar dirinya, sehingga ia tiada tanpa dunia dan dunia tiada tanpa ia.
24

 

Ketiga, Pluralisme 

Merupakan ciri dan unsur mendasar yang ketiga dari postmodernisme adalah 

pluralisme. Pluralisme secara leksikal berarti hal yang mengatakan jamak atau tidak 

satu.
25

  

                                                 
23

 Lihat Mark S. Muldon, “Henri Bergson and Postmodernism” dalam Philosopy Today. Vol. 

34. No.2/4. h. 179.  

24
 Lihat Moh. Natsir Mahmud. op. cit.,h. 34-35.  

25
 Lihat Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , op. cit   h. 691. 
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Dalam sebuah contoh dapat diungkapkan, bahwa saat ini merupakan era 

pluralisme agama, era pluralisme teknologi, dan sebagainya. Dibalik ungkapan itu, 

terkandung maksud bahwasanya amat sulit untuk mempertahankan. “Paradigma 

tunggal” dalam diskursus apapun. Semuanya serba beraneka ragam, semuanya serba 

perlu difahami dan didekati dengan berbagai ragam pendekatan (multidimensional 

approaches). 

Lihatlah berbagai gejala atau fenomena yang ada di depan kita. Misalnya 

budaya, agama, ekonomi, sosial, keluarga, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan sebagainya; semuanya menunjukkan wajah yang pluralistik 

(majemuk). Dalam hubungan ini, “paradigma tunggal” yang dipergunakan oleh 

peradaban Barat, baik dalam segi keilmuan maupun yang lainnya telah 

dipertanyakaan validitasnya oleh pemangku budaya-budaya non modern (post-

enlightenment). Telaah tajam Edward Said tentang dominasi paradigma tunggal 

Eropa mulai dipertimbangkan oleh para ilmuwan  sosial dan keagamaan.
26

  

Era pluralitas sesungguhnya, telah ada dan berkembang sejak dahulu kala 

sampai dewasa ini. Namun, penghayatan, kesadaran dan visi manusia sekarang jauh 

lebih maju dan berkembang. Salah satu faktor penentu perkembangan yang amat 

maju itu adalah disebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi. 

Keempat, Ilmu Tidak Netral 

Kecenderungan postmodernisme kepada pandangan bahwa ilmu pengetahuan 

tidak netral, melainkan selalu memihak pada nilai, sarat nilai (value-bound). 
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Pernyataan tersebut adalah sesuai dengan pendapat Jurgen Habermas filsuf 

berkebangsaan Jerman tokoh mazhab Franfurt aliran kritik sosial. Menurut beliau, 

bahwa ilmu pengetahuan, tidak bebas nilai, karena setiap produk ilmu terlebih dahulu 

ditentukan secara normatif. Oleh sebab, ilmu pengetahuan selalu memiliki pretensi-

pretensi yang dengan sendirinya tidak netral. Tak ada fakta yang ditangkap benar-

benar orisinal, tetapi selalu dibungkus dalam ‘vested interest’, oleh pengamat fakta 

itu.
27

  

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan melihat kenyataan, bahwa hasil temuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipergunakan untuk kebaikan atau kejahatan 

(bebas nilai), maka pandangan  Habermas di atas, mendapatkan sorotan yang tajam 

dari berbagai pihak. 

Menurut hemat kami, bahwa ilmu–ilmu alam dan eksakta adalah bebas nilai, 

karena alam dan eksakta adalah benda mati bisa digunakan untuk apa saja, untuk 

kebaikan ataupun kejahatan. Sedangkan ilmu-ilmu sosial bisa bebas nilai bisa juga 

terikat nilai tergantung pada metode pendekatannya. Bila kita menggunakan 

pendekatan positivistik akan menghasilkan ilmu bebas nilai, karena dalam 

pendekatan ini lebih melihat hubungan kausalitas suatu fakta, kemudian melakukan 

kuantifikasi. Bila menggunakan pendekatan fenomenologi transendental akan 

menghasilkan ilmu padat nilai. Karena fenomenologi melakukan pemaknaaan-

                                                 

27
 Lihat Frans Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 

200-201.  
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pemaknaan atas fakta. Pemahaman dapat lahir dari weltanschaung, pandangan 

filosofis atau keagamaan.  

Sedangkan ilmu-ilmu humaniora seperti; seni, sastra, etika, teologi, filsafat, 

agama dan politik secara substansial mengandung nilai-nilai tertentu, sehingga bisa 

netral bila dikaji secara deskriptif murni dan bisa tidak netral bila diarahkan kepada 

misi tertentu. 

Jadi, pernyataan dikalangan modernis bahwa ilmu bebas nilai masih 

menghadapi berbagai kritik dan kecaman dari berbagai pihak.
28

 

Kelima, Pencarian Makna-makna : Implikasi spiritualistik 

Salah satu lagi ciri postmodernisme adalah tidak menjadikan rasio sebagai 

hakim segalanya. Rasio hanya salah satu tangga kebenaran sesudah empiri. 

Kebenaran tertinggi ditangkap secara intuitif. Demikian pendapat seorang tokoh 

postmodernis, Henry Bergson. Intuisi menangkap makna–makna dunia yang tidak 

ditangkap oleh rasio kuantitatif dan eksak. Intuisi menangkap kualitas-kualitas hidup. 

Intuisi memberontak terhadap tuntutan yang memenjara dan mematikan kehidupan. 

Dalam strukturalisme, manusia berfikir, bersikap dan berkelakuan sesuai apa 

yang didiktekan oleh struktur terhadapnya. Manusia akhirnya hidup dalam kejenuhan, 

rutinitas yang disajikan oleh struktur menyebabkan manusia menjadi robot hampa, 

tidak bermakna. Tesis tersebut di atas, mengimplikasikan lahirnya kecenderungan 

spiritualisme. 
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Spiritual di Barat telah muncul selama berabad-abad, antara lain dari 

pemikiran Pascal dan Montaigne di abad ke–16/17. Di awal abad ke 20 

dikembangkan kembali oleh sejumlah pemikir : Octave Hamelin Lavelle dan La 

Senne dan berbagai tokoh lainnya. Spiritualism mereka ini mengakui realitas benda 

material, tetapi dalam taraf rendah. Roh merupakan tujuan tertinggi spiritualisme 

dengan konsep ontologi  semacam itu tertekan oleh kemajuan modernisme. Akan 

tetapi kini muncul lagi kecenderungan spiritualism itu. Dalam tampilannya pada 

masyarakat Barat, muncul spiritualisme tanpa ikatan agama (spiritualisme without 

organized religion) yang hanya diakarkan pada pandangan filosofis Jefferson dan 

Naisbitt Aburdene melihat peranan agama formal akan menurun dan digantikan oleh 

spiritualisme. Dengan demikian, akan muncul manusia “tak beragama” tetapi 

“berkerohanian” Sayyed Hossein Nasr sebaliknya melihat: bahwa spiritualitas tanpa 

agama adalah utopis. Ia melihat bahwa spiritualitas yang didominasi oleh agama di 

masa lalu akan tampil di masa akan datang. Jadi, agama masa akan datang adalah 

agama masa lalu dan masa kini.
29

 Islam sebagai ajaran agama yang mengajarkan 

keseimbangan dan keserasian hidup, baik material maupun spritual akan menjadi 

harapan dan dambaan umat manusia di masa depan secara sempurna. 

C. Faktor-faktor Positif dan Negatif Pemikiran Postmodernisme 

Faktor-faktor positif dari pemikiran postmodernisme dan akibat atau dampak 

langsung yang ditimbulkannya dalam kehidupan keseharian dapat dikemukakan 
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berikut ini berdasarkan berbagai pendapat dalam penelitian yang dilakukan oleh para 

pakar antara lain: 

1. Bahwasanya postmodernisme amat menentang terhadap pendewaan rasio. Oleh 

sebab itu, postmodernisme ingin kembali menggali tradisi dan adat istiadat lama yang 

mengembangkan sisi lain dari kerohanian manusia yaitu potensi intuitif dalam 

kegiatan hidup manusia. Banyak nilai-nilai lain yang dapat memberikan makna hidup 

selain yang rasional. Dalam hal ini ada kawasan rasional dan trans rasional yang perlu 

diresapi dan ditelusuri untuk bisa memberikan nafas baru dalam peradaban umat 

manusia. Munculnya kecenderungan di barat masa ini merupakan fenomena 

postmodernisme yang perlu disambut dengan tawaran nilai spiritual keagamaan. 

Kecenderungan semacam inilah yang oleh Naisbitt dan Aburdene dalam bukunya 

“Megatrend 2000, Ten New Directions for The 1990” disebut sebagai gejala 

kebangkitan agama (religious revival) sementara Whitehead dan David Bohm 

menyebutkannya sebagai era “kebangkitan spiritual dan etik”
30

 

2. Postmodernisme ingin melihat agama benar-benar membumi, sehingga 

diperlukan pemikiran keagamaan. Jika visi ini diterima oleh Islam, maka kegiatannya 

akan nampak dalam mengintensifkan sumber daya manusia secara kualitatif. Materi-

materi ilmu pengetahuan yang Qur’ani, selain ilmu aqidah dan ibadah tidak 

dipertentangkan lagi secara dikotomis dengan apa yang disebut dengan ilmu umum. 

Di dalam Alquran surah al-Fathir ayat 27-28 misalnya, menunjukkan bahwa indikator 
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ulama yaitu orang-orang yang mendalami rahasia ilmu, tentang air yang turun dari 

langit, tentang buah yang ditumbuhkan, tentang gunung dan cahaya bias di samping 

cahaya hitam putih, tentang manusia, tentang ternak dan binatang melata, 

kesemuanya itu merupakan isyarat dari Allah untuk dipelajari dan diteliti.
31

 

َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنَها 

َوِمَن ) 27(يُب ُسوٌد َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَراِب

النَّاِس َوالدََّوابِّ َوْاَألْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه 

 )28(اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر

Terjemahnya: 

27. Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit 

lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam 

jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah 

yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. 

28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya ). 

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah 

ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
32

 

Dari sinilah akan lahir ilmu-ilmu alam, kimia, hukum, ilmu hitung, ilmu 

sosial dan lain-lain.
33

 Dilihat dari fenomena sosial tentang konsep postmodernisme di 

bidang ini, maka umat Islam masih perlu mengejar ketertinggalannya dari berbagai 
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ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah pernah diteliti oleh para ilmuan 

Barat atau non muslim. 

3. Postmodernisme secara sadar mendukung faham relativisme dan pluralisme, 

yaitu pandangan bahwa kebenaran itu relatif dan beragam. Setiap bangsa masyarakat, 

dan kelompok memiliki standar kebenaran sendiri khususnya dalam bidang etika dan 

budaya. Dengan meminjam istilah Wittgenstein, setiap kelompok sosial memiliki 

‘language game’ sendiri, yang belum tentu cocok dan berlaku bagi kelompok lain. 

Dengan demikian, faham relativisme dan pluralisme merupakan ciri 

postmodernisme, sementara filsafat hermeneutika dianggap sebagai metode yang 

paling pas untuk memahami dan mengembangkan faham postmodernisme. Sikap 

dialogis, empati, dan toleran yang dikembangkan oleh pendukung postmodernisme 

barangkali merupakan salah satu akibat dari perkembangan dunia informatika, salah 

satu ciri menonjol dari era postmodernisme, sehingga masyarakat dunia semakin 

dibuat sadar akan pluralitas dan hak masing-masing kelompok budaya dan agama 

yang ada.  

4. Sebagai hakikat dasar, postmodernisme amat menghargai segala perbedaan serta 

membiarkan segala teori terbuka (transparan). Yang lebih penting adalah bukan mana 

yang lebih benar, namun kepekaan pada pendapat orang lain kemudian secara 

bersama-sama mencari sintesisnya. 

Sebagai semangat zaman, postmodernisme dapat diartikan sebagai 

keterbukaan untuk melihat nilai dari hal-hal yang baru, berbeda dan lain, sambil 
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menoleh kecenderungan dogmatis dan ketaatan pada suatu otoritas, tatanan atau 

kaidah baru. Sehingga semakin menyadari bahwa kebenaran memang terlalu besar 

untuk dimonopoli oleh satu sistem saja dan bahwa keragaman pandangan itu lebih 

indah dari pada keseragaman yang meskipun membaca kekompakan, sering 

membelenggu kebebasan manusia, bahkan mengeksploitasinya. 

Singkat kata, postmodernisme memberikan nuansa baru yang menyegarkan 

dan membebaskan manusia dari berbagai belenggu dan jeratan formalisme-teoritis 

kaum modernis. 

5. Dengan metode dan legika, dekonstruksi, postmodernisme melakukan upaya 

terobosan-terobosan baru terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat 

manusia dalam konteks bagaimana relasi dan interaksi manusia dengan Tuhan dan 

antara manusia dengan kosmos secara universal. 

Pemahaman tentang Tuhan dan berbagai pesan-Nya adalah tetap pada batas 

relativisme dan aproksimasi (dzan). Sikap yang serba mutlak dan kemudian dengan 

mengatasnamakan kebenaran absolut lalu memaksa orang lain untuk tunduk haruslah 

didekonstruksi dan direlativisir. Kebebasan bagi semua orang dan komunitas 

menciptakan language game sendiri untuk membangun epistemologi kehidupan 

menurut cara dan pengalamannya serta pilihan hidupnya sendiri. 

Dalam hal ini, yang harus dilakukan oleh para intelektual dan kalangan 

agamawan adalah melakukan penyandaran kritis agar seseorang akhirnya secara 

otentik menentukan pilihannya bebas dari berbagai dominasi. Iman yang asli adalah 
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pilihan iman yang otonom, bukan heterenom. Bukankah jika kita yakin bahwa 

manusia selalu cenderung kepada kebenaran yang pada akhirnya sebuah kebenaran 

itu akan menjadi pilihan sejarah kemanusiaan? 

Dekonstruksi merupakan ajang yang sangat positif dan penuh dinamika dalam 

upaya bersama kita membangun sikap kritis dan saling mencintai di antara sesama, 

demi terwujudnya Civil Society yang bermartabat.
34

 

Uraian berikut adalah berupa gambaran secara singkat faktor negatif 

pemikiran postmodernisme dan berbagai upaya kita untuk mengantisipasinya. 

Dalam menatap era Millenium III, umat Islam perlu membuat strategi dan 

taktik perjuangan yang bermakna di zamannya dengan tidak meninggalkan komitmen 

pada prinsip-prinsip Islam. Era Millenium III pada awalnya lebih diwarnai oleh 

Postmodernisme yang mengedepankan aspek-aspek antara lain humanis dan pluralis 

akan dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam memang perlu faham adanya rasa 

kemanusiaan, namun tidak boleh menjadikan humanisme sebagai ideologinya. 

Demikian pula kita fahami juga adanya kehidupan masyarakat yang plural, namun 

kita tidak akan berfaham kepada Pluralisme. Mengapa? Bila berideologi pada 

Humanisme berarti meninggalkan Islam dan mendewakan kemanusiaan, dan bila 

berideologi pada pluralisme berarti mendewakan kemajemukan serta menganggap 

semua agama itu benar, ini jelas mengingkari aqidah Islam. 
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Oleh karena itu, pandangan kita mengenai alam fikiran humanis dan pluralis 

tetap berdasarkan persepsi dan aqidah keyakinan Islam kita, sebagai seorang manusia 

kita punya rasa humanis (kemanusiaan), rasa kemanusiaan itu kita ujudkan dengan 

berbagai aktivitas yang ditentukan oleh Islam untuk kerahmatan atau kesejahteraan 

hidup umat manusia, saling tolong menolong, menolak segala bentuk kedhaliman / 

aniaya, ketidakadilan sesama umat manusia dan sebagainya. Demikian pula dengan 

kita memahami situasi yang plural (majemuk) dalam masyarakat, dalam hal ini justru 

perlu dicermati lebih dalam, sehingga langkah-langkah dan strategi umat Islam dapat 

tepat mengenai sasaran, yang lebih lanjut tercapai tujuannya. 
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BAB III  

REAKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Dalam perspektif pendidikan Islam, istilah-istilah yang dipergunakan untuk 

menunjuk kepada makna pendidikan adalah al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. 

Istilah itu mempunyai arti yang berbeda sesuai teks dan konsteksnya masing-masing 

meskipun dalam hal tertentu, istilah–istilah tersebut memiliki kesamaan arti atau 

sinonim. Hal ini dapat dilihat dalam dua ayat Alquran dan sebuah hadis Rasulullah 

saw berikut: 

1. QS. al-Isra’ (17): 24 

 َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا
Terjemahnya: 

Katakanlah: wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil.
19

 

 

2. QS. al-Baqarah (2): 31 

 

 ُكلََّها َسلَََّم ْاَالْسَماُء َوَعلََّم
Terjemahnya: 

‘dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya…
20

 

 

3. HR. Bukhari Muslim 

                                                 

19
Lihat Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha putra,1986), h. 428  

20
 Ibid h. 14  
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 21 أد بنى ربى فأحسن تأدبي

“Aku dididik oleh Tuhanku, maka baguslah perangai (akhlaqku)”  

Ketiga dalil naqly tersebut, mencerminkan adanya perbedaan arti tentang kata 

al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib tersebut yang menunjuk kepada arti kata 

pendidikan itu sendiri. Perbedaan arti tersebut juga tampak pada beberapa pendapat 

yang dinyatakan oleh para pakar pendidikan Islam sebagai berikut: 

Muhammad Naquib al-Attas mengemukakan, bahwa term yang paling tepat 

dan sesuai untuk menggambarkan secara utuh dan komprehensip tentang konsep 

pendidikan Islam adalah al-ta’dib dengan argumentasi bahwa pada dasarnya 

pendidikan Islam itu tidak lain adalah menanamkan adab serta perilaku sopan santun 

kepada setiap pribadi muslim yang pada gilirannya akan menumbuhkembangkan 

peradaban Islam. Di samping itu, penggunaan term al-tarbiyah mengandung 

pengertian yang sangat luas, yakni mencakup pendidikan untuk hewan, sedangkan 

term al-ta’lim sasarannya hanya untuk pendidikan manusia saja.
22

 

Namun pendapat yang dikemukakan oleh Naquib al Attas tersebut, dan bukti 

tidak semua pihak sependapat. Hal ini disebabkan pendidikan tidak hanya 

berhubungan dengan etik, moral dan akhlaq al-karimah, akan tetapi yang paling 

                                                 

21
 Lihat Imam Jalaluddin Abdurrahman Al Suyuthi, Al Jamius Shaghir, edisi Bahasa 

Indonesia oleh Najih Ahjad, Cet I, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, h. 3. 

22
Lihat Syed Muhammad Al-Naquib al Attas, The Concept of Education in Islam; A 

Framework for an Islamic Philosophy of Education, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

Haidar Baagir; Konsep Pendidikan dalam Islam, Cet. II, Bandung: mizan, 1987, h. 63.  
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esensial adalah transformasi ilmu pengetahuan dan pewarisan nilai-nilai budaya 

kepada anak didik. 

Dengan demikian, sebagian, yang lain berpendapat bahwa istilah yang paling 

tepat adalah al-ta’lim. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Abd. Fattah Jalal. Hal 

ini didasarkan pada pandangan bahwa hakikat pendidikan Islam tidak lain adalah 

pengajaran dan penanaman ilmu pengetahuan kepada setiap pribadi, sehingga tumbuh 

dan berkembang ilmu pengetahuan itu dalam berbagai aspek dan cabangnya di dunia 

Islam. 

Juga beliau mengemukakan bahwa term al-ta’lim mengandung pengertian 

yang lebih universal dibandingkan istilah al-tarbiyah. Al-ta’lim berkaitan dengan 

pemberian bekal pengetahuan, sedangkan pengetahuan mempunyai posisi yang amat 

tinggi.
23

 

Para pemikir pembaharuan pendidikan Islam sekarang ini lebih condong 

untuk menggunakan istilah al-tarbiyah sebagai istilah yang lebih tepat untuk 

menggambarkan konsep pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan dan 

tantangan zaman modern. Pemahaman ini sangat terkait dengan gerakan 

pembaharuan pendidikan di negara Arab pada abad ke –20. Istilah al-tarbiyah tidak 

pernah di temukan penggunaannya dalam literatur Arab tradisional sebelumnya, yang 

ada hanya istilah al-ta’lim, al-ta’dib, dan al-tahzib. Namun, tidak berarti bahwa 

                                                 

23
Lihat Khaeruddin, Ilmu Pendidikan Islam, Edisi I, Cet I (Makaassar: YP Fatiya, 2002), h. 4  
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penggunaan istilah al-tarbiyah itu tidak tepat, karena bila ditinjau dari akar katanya, 

yaitu raba, yarbu juga mengandung arti nama wa zaada (tumbuh dan bertambah). 

Secara leksikal kosa kata kosa kata تربيـة (tarbiyah) berarti pendidikan
6
  

berarti pengajaran (ta’lim) تعليم
7
 dan تأديب (ta’dib) berarti pendidikan.

8
 Adapun 

kosa kata Bahasa Arab yang lain juga berarti pendidikan adalah التهذيب (al tahzib) 

dan التهذب  (al tahzub).
9
 

Demikian term-term yang mengacu pada arti pendidikan yang populer 

digunakan dalam berbagai literatur kependidikan dalam berbagai literatur 

kependidikan Islam. Meskipun para pakar pendidikan sendiri tidak sepakat dalam hal 

penggunaan term yang paling tepat, tetapi bila dikaji kandungan makna dasar dari 

term-term tersebut berdasarkan Alquran maka tanpa mereduksi sedikitpun pandangan 

yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa term-term tersebut 

memiliki makna dan pengertian dasar yang saling berhubungan bahkan merupakan 

suatu kesatuan yang saling terintegrasi  dalam hal mengarah, memelihara dan 

mengembangkan anak menjadi dewasa. Hanya saja para pakar tersebut melihat dari 

sudut pandang dan titik perhatian yang berbeda. 

                                                 

6
 Lihat Abdullah bin Nuh & Oemar Bakry , Kamus Indonesia –Arab-Inggris, Cet- 10. Jakarta; 

Mutiara Sumber Widya, 1996, h. 77. juga Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-

Indonesia, Ed.II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1977, h. 462, Juga Mahmud Yunus, Kamus Arab 

Indonesia, Cet I, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/pentafsir alquran, 1973, h. 136. 

7
 Lihat Abdullah bin Nuh, Ibid, h. 6 Juga A.W. Munawwir, Ibid, h. 967 juga Mahmud Yunus, 

Ibid, h. 278.   

8
 Lihat Abdullah bin Nuh, op. cit., h. 77.  

9
 Lihat A.W. Munawwir, op. cit., h. 13 dan 967.  
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Dengan merujuk kepada Alquran sebagai sumber utama untuk menemukan 

suatu konsep pendidikan, secara langsung memang term-term tersebut tidak 

ditemukan dalam bahasa Alquran. Akan tetapi terdapat istilah-istilah yang senada dan 

bahkan mengandung makna yang sama dengan term al-tarbiyah. Misalnya, dapat di 

lacak dari kata al-rabb, rabbayani, nurabbi. Begitu pula term al-ta’lim dapat dilacak 

dari kata ‘alima dengan segala derivasinya yang berulang-ulang disebutkan dalam 

Alquran. 

Namun dalam bahasa ini, tentu tidak diadakan pengkajian secara semantik 

mengerti term-term tersebut kecuali hanya mengemukakan bahwa istilah yang 

digunakan untuk pendidikan seperti al-tarbiyah dan al-ta’lim dapat ditemukan dalam 

Alquran. 

Penggunaan term al-tarbiyah mengandung konsep bahwa proses 

pemeliharaan, pengasuhan, dan pendewasaan anak adalah bahagian dari proses 

rububiyah Tuhan kepada manusia. Titik pusat perhatiannya adalah terletak pada 

usaha menumbuhkembangkan segenap potensi pembawaan dan kelengkapan dasar 

anak secara bertahap sampai pada titik kesempurnaannya. Term al-ta’lim 

mengandung makna bahwa proses pemeliharaan, pengasuhan dan pendewasaan anak 

itu adalah usaha mewariskan segala pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dari 

generasi tua kepada generasi muda dan lebih menekankan ilmu pengetahuan yang 

berguna bagi kehidupannya.
10

 

                                                 
10

 Ibid h. 8  
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Muhammad Ibrahim mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu 

sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupan 

sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya 

sesuai dengan ajaran Islam.
11

 

Pengertian tersebut mengacu pada perkembangan kehidupan manusia di masa 

yang akan datang, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islam yang diamanahkan 

Allah kepada manusia, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

hidupnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar tentang pendidikan 

Islam untuk lebih menambah wawasan, memperkuat khazanah dan nuansa pemikiran 

pendidikan Islam tersebut, untuk selanjutnya melakukan studi komperatif lebih 

mendalam. 

HM. Arifin berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan 

yang dapat memberikan kemampuan seseorang agar kehidupannya sesuai dengan 

yang dikehendaki oleh Islam, karena dalam jiwa dan kepribadian tertanam nilai-nilai 

Islam.
12

 

Menurut Ahmad Fuad al-Ahwani, pendidikan Islam sejak mulai lahirnya 

Islam adalah pendidikan, akhlak, amal dan jasmani dengan tidak mengabaikan salah 

                                                 
11

. Liahat HM. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan  (Islam dan Umum), Cet I, Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), h. 3 
12

 Lihat HM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdispliner (Cet. IV, jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 10.   
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satu di antaranya. Hal ini disebabkan karena pendidikan Islam bertujuan untuk 

mendidik dan membersihkan jiwa, mencerdaskan akal dan memperkuat jasmani.
13

 

Sedang Mappanganro mengatakan, bahwa pendidikan Islam merupakan usaha 

yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengasuh anak atau peserta didik 

agar dapat menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam.
14

 

Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatu 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum. Hukum Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama dan kepribadian muslim.
15

 

Sementara Hasan Walinono berpendapat bahwa ajaran Islam perlu di ketahui 

oleh setiap orang muslim agar dapat di jadikan pedoman, melakukan berbagai proses 

belajar yang terpadu dalam kehidupan sendiri. Kegiatan merekayasa proses belajar 

mengajar agama Islam itulah di sebut dengan pendidikan Islam.
16

 

Fadhil al-Jamali mengemukakan pula, bahwa pendidikan Islam yang dapat 

diartikan sebagai upaya mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia ke arah 

yang lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

                                                 

13
. Lihat Ahmad Fu’ad al-Ahwany, al-Tarbiyah fi al-Islam (Kairo: dan al-Ma’arif, 1976), h.9.  

14
 Lihat Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di sekolah (Ujungpandang: Yayasan 

Ahkam, 1996), h. 10.  

15
 Lihat Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikaan (Cet VIII; Bandung: Al-

Ma’arif, 1986), h. 39.   

16
 Lihat Hasan Walinono, Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, 

(Yogyakarta: 1991), h. 3.  
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mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan 

akal perasaan maupun perbuatan.
17

 

Al-Toumy al-Syaibany mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses 

untuk mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam 

sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di 

antara berbagai profesi asasi dalam masyarakat.
18

 

Menurut Sayyed Muhammad al-Naquib al-Attas, pendidikan Islam adalah 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam dini 

manusia, tentang segala sesuatu di dalam tatanan wujud, sehingga hal ini 

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan Tuhan yang tepat di dalam tatanan 

wujud tersebut. 

Dr. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa, pendidikan Islam ialah bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara Islam. 

Atau bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.
19

 

Definisi yang diberikan oleh Sayyid Muhammad al-Naquib al-Attas seperti 

yang dikemukakan  di atas menempatkan Tuhan sebagai bagian paling penting dalam 

pendidikan. Berdasarkan definisi itu, maka tujuan pendidikan yang paling penting 

                                                 

17
 Lihat Muhammad Fadhil al-Jamaly, Filsafat Pendidikan Dalam Alquran, terjemahan (Cet, 

I; Surabaya: Bina ilmu, 1986), h. 3  

18
 Lihat Oemar Mohammad al-Tommy al-Syaibaniy, al-Faalsafah al-Tarbiyah al-Islam, 

diterjemahkan oleh Hasan Langgulung dengan judul: “Filsafat Pendidikan Islam” (Cet.I, Jakarta: 

Bulan Bintang, 1979) h. 399 

19
 Lihat Ahmad Tafsir, op. cit, h. 32 
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adalah mengetahui posisi Tuhan dalam tatanan wujud ini. Definisi ini cenderung 

bersifat filosofis dan umum sifatnya, karena itu sulit dioperasionalkan. 

Definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir mengatakan 

bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau 

bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi manusia muslim semaksimal mungkin. 

Definisi ini agaknya sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Dr. Zakiah 

Darajat dkk. yang mengemukakan bahwa, pendidikan Islam ialah usaha, kegiatan 

yang dilakukan oleh pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian 

muslim.
17

  

Ruang lingkup sebagai salah satu aspek pendidikan Islam mencakup kegiatan-

kegiatan kependidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam 

berbagai bidang atau lapangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ia selalu berubah-

ubah menurut waktu dan zaman yang berbeda. Ruang lingkup pendidikan Islam 

meliputi: 

a. Lapangan hidup keagamaan, agar pertumbuhan dan perkembangan pribadi 

manusia sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. 

b. Lapangan hidup berkeluarga, agar manusia dapat berkembang menjadi keluarga 

yang sejahtera. 

                                                 

17
 Lihat Zakiah Darajat, dkk; Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), h. 28.  
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c. Lapangan hidup ekonomi, agar manusia dapat berkembang dan terlibat dalam 

sistem kehidupan yang bebas dari penghisapan oleh sesama manusia itu sendiri. 

d. Lapangan hidup kemasyarakatan agar supaya terbina masyarakat adil dan makmur, 

aman dan tentram di bawah naungan ampunan dan ridha Allah swt.  

e. Lapangan hidup politik, agar tercipta sistem demokrasi yang sehat dan dinamis 

sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 

f. Lapangan hidup seni budaya, agar dapat menjadikan hidup ini penuh dengan 

keindahan dan kegairahan yang tidak gersang dari nilai moral agama. 

g. Lapangan hidup ilmu pengetahuan, agar manusia selalu hidup dinamis dan 

menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan hidup, yang terkontrol oleh nilai-nilai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.
18

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka jelaslah bahwa yang menjadi 

ruang lingkup pendidikan Islam adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia 

di dunia, agar manusia mampu memanfaatkannya sebagai tempat untuk beramal yang 

hasilnya akan diperoleh di akhirat nanti. dengan demikian, pembentukan sikap yang 

diwarnai dengan nilai-nilai Islam dalam pribadi manusia baru bisa efektif bila hal 

tersebut disertai dengan proses pendidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah dan 

norma-norma ajaran Islam. 

Oleh karena itu, ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keseluruhan ajaran 

Islam yang terpadu dalam aspek akidah, ibadah dan muamalah yang implikasinya 

                                                 

18
 Lihat, HM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1986), h. 17.  
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akan mempengaruhi proses berpikir, merasa dan berbuat serta dalam hal 

pembentukan kepribadian yang termanifestasi dalam akhlak al-Karimah sebagai 

wujud manusia muslim yang paripurna. 

B. Reaktualisasi Pendidikan Islam dalam Era Postmodernisme 

Secara leksikal, reaktualisasi adalah berarti penyegaran dan pembaruan nilai-

nilai dalam kehidupan masyarakat.
19

 Dalam konteks di atas, pendidikan Islam sebagai 

bagian yang integral dari pendidikan nasional akan memberikan peran aktif dan 

menjamin perwujudan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia.
20

 

Reaktualisasi pendidikan Islam merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan 

sebagai salah satu upaya penyegaran dan pembaruan nilai-nilai Islam di dalam 

kehidupan umat yang dewasa ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam 

berbagai dimensi kehidupan : sosial ekonomi, budaya, politik, IPTEK, dan 

sebagainya. Dimana tantangan tersebut baik secara kuantitatif akan semakin 

bertambah di masa depan. Dengan kata lain, bahwa berbagai tuntutan umat Islam 

yang sedang dihadapi saat ini memerlukan responsi atau jawaban yang mantap       

                                                 

19
 Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 733  

20
 Lihat, A. Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan , Ujungpandang: 

Yayasan al Ahkam, 1977, h. 106. juga H.Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya  (Cet. I, 

Jakarta: Logos wacana ilmu, 1989). H. 93 lihat juga Muhaimin dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan 

Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya (Cet I; Bandung: Trigenda Karya, 

1993), h. 302. 
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dan konkrit yakni: antara lain dengan kemampuan optimal menyiapkan sumber    

daya manusia muslim yang handal, mandiri dan profesional di bidangnya masing-

masing.
21

 

Hanya umat dan bangsa yang memiliki spiritualitas dan moralitas tangguh 

yang akan mampu menjawab segala tantangan problem kehidupan dengan baik.
22

 

Sebagaimana Toynbee seorang sarjana berkebangsaan Inggris menyatakan hal 

tersebut dengan ungkapan “Challenges and responces” yang berarti “tantangan-

tantangan dan jawaban-jawaban” merupakan sesuatu yang mutlak adanya dan berlaku 

sebagai sebuah proses “nature wet” (hukum alam) di sepanjang zaman, kapan dan 

dimana saja. 

Latar belakang pentingnya reaktualisasi pendidikan Islam dilakukan secara 

sistemik dan terencana adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kehidupan 

muslim.
23

 Oleh karena pendidikan itu adalah proses yang harus ditempuh manusia 

sejak lahir sampai dewasa dan bahkan sampai seumur hidup. Dan dengan melalui 

                                                 

21
 Lihat Perta,Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Jakarta: Ditbinperta No.2/Vol. 

III/2000 dalam judul: Kondisi Pendidikan Nasional Saat Ini, h. 6-7. Lihat juga Ahmad Syafii Ma’arif, 

Alquran Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi ), Cet,I; Bandung: Pustaka Salman ITB 

1985, h. 15. 

22
  Lihat A.H. Nasution, Pembangunan Moral Inti Pembangunan Nasional . Editor A.M. 

Fatara, HM. Anshari Thayib Ed. I, Cet.I, Surabaya: Bina Ilmu 1995, h. 259. Lihat juga Amir Syakib 

Arselan, Limadzta akhkhar al muslimun, diterjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh H. Moenawar 

Chalil dengan Mengapa Kaum Muslimin Mundur? Jakarta: Bulan Binatang, 1976 , h. 87  

23
 Lihat HM. Amien Rais, Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta, cet. I, Bandung: Mizan, 

1987, h. 158.  
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proses pendidikan tersebut, merupakan aset terbesar dan syarat terpenting untuk 

mewujudkan misi Islam yang universal: ‘rahmatan lil alamin’ 

2. Aset pendidikan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh umat Islam adalah 

cukup signifikan, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun dari segi kualitas (mutu) 

sumber daya manusianya, sarana dan fasilitas fisik dan non-fisiknya bertebaran di 

seluruh penjuru tanah air, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (masyarakat) 

3. Kebijakan pendidikan nasional sejak era reformasi perlu untuk difahami adalah: 

a. Demokratisasi pendidikan yang diwujudkan dalam kebijakan pengelolaan 

pendidikan berdasarkan School Based Management dan mendorong Community 

Based Education dengan lahirnya Komite sekolah dan Dewan pendidikan. 

b. Pengembangan kurikulum yang fleksibel, adaptabel dan toleran, dalam ujud 

lahirnya kurikulum berbasis kompetensi dan program life skill, dan 

c. Professionalisasi pendidikan antara lain diujudkan dengan mengembalikan 

wewenang mengevaluasi hasil belajar kepada guru dan penentuan kelulusan pada 

sekolah. Ujud kebijakan ini antara lain pelaksanaan ujian sekolah untuk SD, dan 

pelaksanaan ujian akhir nasional di mana hanya 3 mata pelajaran yang soalnya di 

susun oleh pusat sedangkan soal mata pelajaran yang lain di susun oleh guru 

sendiri. 

4. Undang-undang sistem pendidikan nasional (UU SISDIKNAS) yang baru antara 

lain mensyaratkan harus dipenuhinya bagi setiap lembaga pendidikan berbagai 

fasilitas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak 
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memenuhi akan ditutup dan  ancaman hukuman yang berat kepada siapa saja yang 

melanggar. 

5. Makin besarnya gelombang  globalisasi yang berdampak bagi pendidikan baik 

berupa tantangan ekspansi budaya asing maupun dalam bentuk tantangan untuk 

dapat mengelola pendidikan dengan lebih efisien
24

. 

Alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan tantangan, 

ancaman sekaligus peluang bagi perkembangan pendidikan Islam. Perkembangan 

pendidikan Islam di masa depan sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk 

dapat menjinakkan ancaman, dapat mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang 

yang ada. Oleh karena itu, reaktualisasi pendidikan Islam merupakan upaya untuk 

memperkuat daya tahan pendidikan Islam agar mampu mengatasi ancaman, 

mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
25

  

Jadi, reaktualisasi pendidikan Islam adalah suatu proses membudayakan 

manusia, sehingga keberadaannya bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, 

lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Sesungguhnya keberadaan manusia di 

dunia ini tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah swt. Beribadah kepada Allah 

dalam bentuk yang khusus di mana macam dan caranya telah ditentukan. Seperti 

shalat, puasa, zakat dan haji. Selain ibadah dalam bentuk khusus langsung kepada 

Allah, manusia memiliki kewajiban beribadah tidak langsung dalam bentuk umum 

                                                 

24
 Lihat H. Zamroni, “Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah”, Makalah, disampaikan pada 

acara Tanwir Muhammadiyah di Makassar, 26 s.d. 29 Juni 2003, h. 3.  

25
 Lihat HM. Amien Rais (ed), Islam di Indonesia, op cit, h. 61.  
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kemasyarakatan yakni melaksanakan kehidupan sebagaimana ketentuan Allah swt. 

antara lain dalam bentuk pelaksanaan fungsi kekhalifahan. Tugas-tugas kekhalifahan 

ini adalah untuk menjaga, memakmurkan bumi dan seisinya, sebagai realisasi bahwa 

Alquran diturunkan di muka bumi untuk rahmat seisi alam. 

Agar mampu beribadah kepada Allah, khususnya untuk melaksanakan tugas-

tugas ke khalifahan, melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah tersebut, 

maka Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan:  

1. Manusia adalah mahkluk yang paling mulia, karena sebagai penerima dan 

pelaksana ajaran-Nya,
29

 

2. Makhluk dengan bentuk bagus dan seimbang,
30

  

3. Makhluk dengan tiga dimensi: jasmani, akal dan rohani,
31

 

4. Makhluk yang berpikir agar manusia menerima dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan,
32

  

5. Mahluk unik dan dinamis memiliki kebebasan dan kemerdekaan.
33

 

Dengan demikian, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa bagi manusia, dalam 

pengertian yang luas ibadah merupakan tujuan final dari keberadaan mereka di bumi 

ini. Implikasinya adalah segala motivasi manusia baik secara individu maupun 

                                                 

29
 Lihat QS. al Isra (17 : 70).  

30
 Lihat QS. al Tin (95 : 4)  

31
 Lihat QS. al Sajdah (32 : 7.9)  

32
 Lihat QS. al Rahman (55 : 1 – 13)  

33
 Lihat QS. al Qiyamah (75 : 13 – 15)  
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kolektif adalah untuk menghambakan diri kepada-Nya, dengan melaksanakan 

perintaah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya guna mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Reaktualiasai pendidikan Islam yang berlangsung saat ini menerapkan suatu 

proses pembudayaan agar para peserta didik mampu melaksanakan fungsi hidup 

manusia tersebut di atas. Untuk itu manusia harus memiliki keimanan yang kuat akan 

kebenaran ajaran-ajaran-Nya termasuk keyakinan bahwa dengan ajaran Allahlah 

kehidupan dunia kami diatur dan dikelola. Dalam kaitan ini, dalam diri seseorang 

harus memiliki keyakinan, bahwa: 

1. Islam adalah agama fitrah.
34

 

2. Islam agama Tauhid,
35

  

3. Islam adalah agama universal,
36

  

4. Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan diterima Allah swt,
37

 

5. Islam sebagai rahmat seluruh isi alam,
38

 

6. Islam adalah agama yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat 

tanpa meninggalkan kehidupan dunia sebagai masa perantara menuju akhirat,
39

 

                                                 

34
 Lihat QS. al Rum ( 30 : 30) 

35
 Lihat QS. al Nisa (4 : 125)  

36
 Lihat QS. al Anbiya’ ( 21 : 107)  

37
 Lihat QS. ali Imran ( 3 : 19) QS. al Maidah (5 : 3 )  

38
 Lihat QS. al Anbiyaa’ (21 ; 107)  

39
 Lihat QS. al Qashas (28 : 77)  
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7. Islam adalah petunjuk bagi umat manusia,
40

 

8. Ahlakul Karimah merupakan pondasi yang amat diperlukan dalam menjalani 

kehidupan,
41

 Allah memiliki peran penting dalam kehidupan : Iman kepada Allah, 

beribadah dan ikhlas menyerahkan diri kepadaNya. Hadis menyebutkan: “yang paling 

banyak memasukkan manusia kedalam surga adalah taqwa kepada Allah dan akhlak 

yang baik. Dan Islam merupakan sumber ajaran untuk mengembangkan akhlak. 

9. Di samping pentingnya. Tauhid dan Akhlak, dalam menjalani kehidupan dunia, 

untuk menuju kehidupan akhirat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

diperlukan.
42

 

10. Oleh karena pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

Rasulullah saw bersabda: “Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah”. Dan beliau juga bersabda: 

“Tuntutlah ilmu meski sampai ke negeri Cina”. Dan juga pernyataannya, “Tuntutlah 

ilmu dari ayunan sampai ke liang Lahad”. 

Usaha pendidikan yang sudah berjalan lama sudah pasti membutuhkan 

reaktualisasi yakni peninjauan kembali untuk mengadakan penyesuaian kepada 

tuntutan baru sejalan dengan perkembangan budaya bangsa yang semakin kompleks. 

Yang dimaksud dengan peninjauan di sini ialah memperbaharui rumusan tujuan 

                                                 

40
 Lihat QS. al Baqarah (2 : 185)  

41
 Lihat QS. al Qalam (68 : 4)  

42
 Lihat Qs. al Nahl (16: 43), Qs. al Mujadalah (58: 11), Qs. al Isra (17 : 36), Qs. al Zumar  

(39 : 18).  



 65 

strategis dari pendidikan Islam yaitu tujuan pendidikan yang menciptakan manusia 

berakhlak Islam, beriman dan bertakwa yang menyakininya sebagai suatu kebenaran 

dan membuktikannya dalam perbuatan. 

Karena pendidikan tidak hanya mengajarkan atau mentransformasikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kepekaan rasa (budaya) serta agama, akan 

tetapi sepatutnya memberi perlengkapan kepada peserta didik untuk mampu 

memecahkan persoalan-persoalan yang sudah nampak sekarang maupun yang baru 

akan nampak jelas dimasa yang akan datang. Mampu memecahkan persoalan yang di 

pandang sebagai kewajiban olehnya, baik sebagai kewajiban olehnya, baik sebagai 

profesional yang terikat kepada kode etik profesinya atau karena adanya komitmen 

batin antara dirinya dengan Allah penciptanya, maupun sebagai kewajiban 

kemanusiaan yang secara sadar dan ikhlas memandang usaha tersebut sebagai 

langkah yang berguna bagi lingkungannya. Dengan perkataan lain, pendidikan Islam 

harus berorientasi ke masa yang akan datang (Futuristic), karena sesungguhnya 

peserta didik masa kini adalah umat atau bangsa di masa yang akan datang.
43

 

Bandingkan dengan hadis Nabi Muhammad saw, yang artinya “Didiklah anak-anak 

kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka sendiri”. 

Persoalan-persoalan yang harus dipecahkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat dan bangsa mungkin tidak hanya akan dihadapi satu atau dua kali, tetapi 

seringkali selama hidupnya. Di sinilah antara lain letak pentingnya bahwa ruang 

                                                 

43
 Bandingkan HM. Amien Rais (ed) op. cit, h. 61.  
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lingkup materi pendidikan tidak hanya merupakan perbendaharaan ilmu pengetahuan 

yang harus dihafalkan (cognitive learning) atau sebagai latihan keterampilan yang 

spesifik (psychomotoric training), akan tetapi yang lebih penting bahwa ilmu 

pengetahuan tersebut disampaikan sedemikian rupa dalam satu susunan yang 

memungkinkan untuk berfungsi sebagai masukan (input) yang dapat diproses didalam 

otak sehingga memungkinkan terbentuknya suatu sikap apresiasi dan suatu konsep 

atau ide tentang suatu masalah dan atau pemecahannya sebagai out put (affective and 

Cognitive learning). Yang penting diperhatikan, karena seringkali diabaikan, ialah 

suatu bagian dari belajar secara cognitive yaitu pembinaan sikap yang melandasi 

perbuatan seseorang yang Committed (patuh) kepada perintah Allah dengan ikhlas 

atau yang disebut pembinaan akhlakul karimah. 

Dengan demikian, reaktualisasi pendidikan Islam diproyeksikan kepada: 

1. Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan didalam pembinaan 

kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihsanan. 

2. Mempertinggi kecerdasan dan kompetensi (kemampuan) peserta didik, 

3. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya, 

4. Meningkatkan kualitas hidup,  

5. Memiliki mengembangkan dan meningkatkan budaya dan lingkungan, 

6. Memperluas wawasan sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarga 

masyarakat, bangsa, sesama manusia dan makhluk lainnya. 
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Dengan demikian, reaktualisasi pendidikan Islam yang terselenggara dengan 

lancar dan baik selama ini, sebagaimana adanya fakta dan realitas konkrit dalam 

berbagai kondisi objektif umat dan bangsa secara keseluruhan adalah menunjukkan 

betapa besarnya kontribusi, apresiasi dan partisipasi seluruh komponen yang ada di 

dalam masyarakat kita untuk bersama-sama menghadapi era postmodernisme dengan 

berbagai implikasinya, baik positif maupun negatifnya. Serta dengan segala daya 

upaya menginventarisir kekuatan-kekuatan yang dimiliki postmodernisme dalam arti 

positif yang nampak sejalan dengan dinamika kehidupan umat Islam secara sinergis, 

saling mendukung dan saling mendorong, sehingga dengan mudah mencapai apa 

yang diinginkan dan dicita-citakan bersama yakni terwujudnya sebuah masyarakat 

madani (civil society) yang kuat dan mandiri.  

C. Pembenahan Pendidikan Islam Lewat Penataan Pemikiran dan Penerapannya. 

Menjadi topik inti dalam pembahasan sub bagian ini adalah bagaimana proses 

upaya-upaya yang dilakukan para pelaksana pendidikan Islam dalam rangka untuk 

merapikan dan memperindah sistem, dan mekanisme organisasi pendidikan Islam  

sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya yakni 

dengan melalui penataan pemikiran atau paradigma baru pendidikan Islam dan 

penerapannya. 

Paradigma baru pendidikan Islam, yang dimaksud disini adalah pemikiran 

yang terus menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali 
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kepemimpinan IPTEK sebagai zaman keemasan dulu di era keemasan dan kejayaan 

Islam abad VIII sampai dengan XVII M.
41

  

Selama ini paradigma pendidikan yang berlaku dan kemudian menimbulkan 

IPTEK lengkap dengan sebaran globalisasinya, menimbulkan budaya 

postmodernisme seperti digambarkan di muka, dikembangkan dari filsafat 

sekularisme. Model pendidikan sekuler yang sekarang berlaku tersebut 

dikembangkan  dari ketiga aliran pendidikan yang sudah menjadi grand theory di 

bidang pendidikan yaitu Nativisme, Empirisme, dan Konvergensi.
42

  

Ketiga aliran ini berdasarkan filsafat Anthroposentrik, yang semata-mata 

bersifat duniawi. Paradigma baru dibidang pendidikan yang ingin dikembangkan 

adalah paradigma yang bersumber dan berangkat dari filsafat theocentrik, dimana 

filsafat Anthropocentrik merupakan bagian dari filsafat theocentrik. Prinsip-prinsip 

lain yang ingin dikembangkan dalam paradigma baru pendidikan Islam adalah tidak 

ada dikotomi antara ilmu dan agama, ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai, 

mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan 

sisi tradisionalnya, tetapi juga sisi rasionalnya. 

                                                 

41
 Lihat dan bandingkan, HM. Amien Rais, dkk, Islam Multi Dimensional, Yogyakarta; LP3T 

(Lembaga Penelitian, Pengembangan  Pendidikan dan Teknologi), 19860, h. 9. Lihat juga Harus 

Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , Jilid I Cet V, Jakarta: UI-Press, 1985, h. 56-57. 

Lihat juga Hassan Ibrahim Hassan, Islamic History and Culture, from 632-1968 di terjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan judul “Sejarah dan Kebudayaan Islam” oleh Djahdan Humam, ed.I, 

Cet I, Yogyakarta: kota kembang, 1989, h. 115. 

42
 Lihat M. Sastrapraja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, Surabaya; Usaha Nasional, 

1981, h. 276.  
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Tidak sulit mengembangkan teori ilmu yang tidak bebas nilai dari ajaran 

Islam dan tidak sulit juga mengoperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ambillah contoh bank Islam ditengah-tengah bank umum atau sekular. Atau 

arsitektur yang dikembangkan oleh Agha Khan, di tengah-tengah arsitektur umum 

kota-kota besar. Bangunan pondok pesantren Pabelan (Jawa Tengah) ternyata 

memperoleh penghargaan dari yayasan Agha Khan tersebut karena bangunannya 

yang mampu mencerminkan nilai-nilai Islam, selaras dengan lingkungan, sederhana, 

dan mampu berfungsi mengemban misi kependidikan, model arsitektur yang 

dikembangkan oleh Agha Khan adalah sintesa antara tuntutan modern dan tradisional 

dengan tetap mengakomodir nilai-nilai Islam. Agha Khan sendiri keluar dari 

kelompok tradisi Islam yang ketat tetapi juga alumni dari universitas Harvard, yang 

mewakili dunia postmodernisme.  

Esensi Pendidikan Islam merupakan pertumbuhan dari pemikiran Islam yang 

memadai, orisinal sejati. Pemikiran kini harus menyediakan kriteria yang nyata untuk 

menilai berhasil atau gagalnya sebuah sistem pendidikan Islam. 

Perumusan pemikiran pendidikan Islam haruslah didasarkan kepada metode 

penafsiran yang benar terhadap Alquran. Mengapa Alquran? Jawabannya, karena bagi 

muslim, Alquran adalah kalam Allah yang diwahyukan secara harfiah kepada Nabi 

Muhammad Saw, dan barangkali tidak ada dokumen keagamaan lain yang dipegang.
43

  

                                                 

43
 Lihat A. Syafii Ma’arif, Membumikan Islam, Cet I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1995, h. 8. 

juga M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, cet. XIV, Bandung: Mizan, 1997, h.  
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Jadi paradigma baru pendidikan Islam haruslah tetap berangkat dari 

pemahaman yang benar dan cerdas terhadap kitab suci itu, yang berfungsi sebagai 

petunjuk, pencerahan, sekalipun kemungkinan resikonya, adalah bahwa beberapa 

bangunan pemikiran Islam klasik harus ditolak atau dipersoalkan (didekonstruksi). 

Cara ini terpaksa ditempuh, karena semua bangunan pemikiran tentang: 

filsafat, teologi, sufisme, sistem hukum, pendidikan, sosial, budaya dan politik, pasti 

dipengaruhi suasana ruang dan waktu. Maka, hasil perkiraan kita pun juga akan 

dipersoalkan oleh generasi sesudah kita, kalau ternyata hasil pemikiran itu dinilai 

telah kehilangan kesegaran dan elan vital untuk menjawab persoalan-persoalan zaman 

yang selalu berubah. 

Diantara masalah serius yang kita hadapi di Indonesia sekarang ini adalah 

belum kokohnya pendidikan Islam secara filosofis Islami untuk diimplementasikan 

dalam berbagai aktivitas kependidikan. Dengan  kata lain, kita belum menghasilkan 

kerangka filosofis teoritik yang komprehensif, visional dan sistematik tentang 

pendidikan Islam. Sementara itu, pondasi filosofis yang mantap, terurai secara 

mendalam dan sistematik dari pendidikan Nasional kita juga belum memuaskan. Apa 

yang sering disebut-sebut sebagai dasar Pancasila masih perlu dirumuskan ulang 

secara filosofis. Tetapi sebenarnya, visi pendidikan Pancasila dapat diintegrasikan 

dengan visi Islam. Sehingga dengan cara itu wawasan pendidikan Islam dan wawasan 

keIndonesiaan lebur menjadi satu. Dalam ungkapan lain manusia yang hendak 
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dihasilkan pendidikan Islam juga dapat identik dengan manusia Pancasila yang dicita-

citakan oleh pendidikan Nasional kita.
44

 

Wajah manusia Indonesia yang dualistik tidak perlu terjadi. Dengan demikian 

pendidikan Islam tidak perlu menjadi sub-sistem dalam pendidikan nasional. Peluang 

yang cukup menantang ini perlu kita pikirkan bersama, jika sekiranya apa yang di 

kemukakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara iman dan ilmu untuk Indonesia. 

Konsep ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi pilar spiritual utama dari pendidikan 

nasional kita sepenuhnya bersumber pada ajaran Islam, tidak pada yang lain. Catatan 

historis perumusan UUD 1945 kita merupakan bukti kebenaran pernyataan ini. 

Pendidikan Islam yang hendak kita kembangkan haruslah kita bangun di atas 

sebuah paradigma yang kokoh secara spiritual, unggul secara intelektual dan anggun 

secara moral dengan Alquran sebagai acuan yang pertama dan utama. Dengan 

paradigma model inilah orang boleh berharap bahwa peradaban yang akan datang 

tidak berubah menjadi kebiadaban yang liar, dan brutal. Kita menggarisbawahi 

keprihatinan Toynbee dalam melihat perkembangan peradaban modern yang semakin 

kehilangan jangkar spiritual, dengan segala dampak destruktifnya, pada berbagai 

dimensi kehidupan manusia. Manusia modern, ibarat layang-layang putus tali, tidak 

                                                 

44
 Lihat Nurcholish Madjid, Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan , Cet, I, Bandung: Mizan, 

1987, h. 45. Lihat juga, Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Idiologi, ed. I. Cet. I, Surabaya: 

Karya Anda, 1993, h. 4. Lihat juga laboratorium Pancasila IKIP Malang, Pendidikan Pancasila di 

Perguruan Tinggi, Pengantar: Darji Darmadiharjo ed 3, Malang: Laboratorium Pancasila  IKIP 

Malang, 1993,  h. 6  
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mengenal secara pasti dimana tempat hinggap seharusnya. Teknologi yang tanpa 

kendali moral lebih merupakan ancaman.
 45

   

Tantangan dan ancaman di depan kita sangat gamblang sementara kesadaran 

kita tentang ancaman itu belum mencair secara menyakinkan : Alquran belum 

sepenuhnya menjadi acuan kita dalam menyelenggarakan pendidikan kita. Akhirnya, 

kita tegaskan lagi bahwa paradigma baru yang hendak dibangun dan dirumuskan 

untuk keperluan pendidikan kita haruslah berangkat dari pemahaman kita yang benar 

dan lurus terhadap kitab suci kita dengan menggunakan semaksimal mungkin akal 

sehat dan kebajikan yang kita miliki bersama. Inilah yang dimaksudkan dengan 

ungkapan jihad intelektual, yang menantang pemikir-pemikir muslim di muka bumi 

sekarang ini demi melahirkan homo Sapiens dan ulul al-bab sekaligus. Momentum 

sejarah di abad XXI era millenium ketiga ini harus mampu melahirkan kesadaran dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap hari depan umat manusia secara 

keseluruhan, yang dari hari ke hari semakin gamang saja.  Pertanyaan yang tersisa 

adalah: apakah kita memang bersedia mencairkan keadaan itu atau kita tidak lebih 

daripada sebuah gumpalan asap dengan jati diri yang masih remuk. Corak pendidikan 

masa depan kitalah barangkali yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan cara yang 

lebih menyakinkan.  

                                                 

45
 Lihat A. Syafii Ma’arif, Masa Depan Bangsa dalam Taruhan, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka 

SM, 2000, h. 29. Lihat juga Takdir Ali Mukti dkk. (editor) Membangun Moralitas Bangsa, (Cet.I, kata 

Pengantar : M Amien Rais, Yogyakarta: (PPI-UMY) 1998, h. 23.  
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Penataan kembali sistem pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan 

dengan sekedar modifikasi atau tambal sulam. Upaya demikian memerlukan 

rekonstruksi, rekonseptualisasi dan reorientasi, sehingga pendidikan Islam dapat 

memberikan sumbangan besar bagi pencapaian cita-cita pembangunan bangsa yakni 

terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah swt. 

Beberapa hal yang patut dipertimbangkan seperti uraian berikut. Suatu 

persoalan yang menyangkut sebagai tahap pemikiran dan kerja berkaitan dengan 

kerangka filosofis maupun yang lebih teknis. 

Pertama, pada dataran filosofis, perlu redefinisi teologi pendidikan Islam, 

terutama dalam konteks mendekatkan aspek normatif ilmu pengetahuan dengan 

dimensi teologis. 

Di sini patut digariskan terlebih dahulu sikap teologi Islam dalam 

mengapresiasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ). Artinya, 

paradigma ilmu pengetahuan yang bagaimana bisa dikompromikan dengan nilai-nilai 

ajaran Islam. 

Kedua, corak manusia yang bagaimana dipandang relevan dengan tuntutan 

perkembangan zaman: manusia yang steril dari nur Ilahi; manusia yang apriori 

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ), atau manusia yang paripurna, 

dalam arti dapat mendudukkan dirinya sebagai pencipta   IPTEK, tetapi juga tidak 

meremehkan dimensi teologis sehingga mampu berkepribadian mandiri bebas tetapi 

juga terikat, memiliki komitmen menegakkan nilai-nilai kebajikan universal yang 
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bertanggung jawab atas tegaknya peradaban yang berparadigma transendental 

(kerohanian). 

Ketiga, jenis pendidikan yang bagaimana akan dipilih ? program pendidikan 

formal yang baku atau multi program yang lentur sehingga mudah direnovasi. Yakni 

pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang mandiri, memahami gejala zaman 

dan sanggup mengambil risiko serta selalu berorientasi “excellence” (utama) dalam 

segala sikap dan perilakunya,. Dengan demikian pendidikan Islam sepatutnya mampu 

melangsungkan, mempertahankan, mengembangkan, dan menyempurnakan 

kehidupan manusia. 

Keempat, konsentrasi pendidikan apakah tetap mempertahankan pola yang 

ada seperti; sistem pesantren, madrasah dan universitas Islam versus IAIN, ataukah 

mencari modus baru yang lebih relevan (seperti lembaga pendidikan pada umumnya) 

atau cukup dengan model, “Islamic studies” seperti di dunia Barat?.
46

 

Peninjauan kembali berbagai aspek strategis di atas, tentu juga tidak bisa 

dilepaskan dari keinginan politik pembuat kebijakan pendidikan nasional 

(pemerintah). Disamping itu, adanya kecenderungan mengenai potensi, besar umat 

Islam yang hampir tidak mampu dikelola secara optimal oleh lembaga pendidikan 

Islam. 

Akhirnya, sabda Nabi Muhammad saw. bahwa, “pendidikan itu mulai dari 

dalam kandungan sampai ke liang lahat”, jangan hanya diartikan “seumur hidup” 

                                                 

46
 Lihat Tabrani dan Syamsul Arifin, Islam : Pluralisme Budaya dan politik Refleksi Teologi 

untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan , (et. I, Jogyakarta, Sippress, 1994), h.  
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melainkan “sepanjang masa”. Pendidikan Islam tidak boleh hanya tergantung pada 

siapa yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau pucuk pimpinan dalam 

organisasi. Pendidikan Islam, perlu ditangani secara terus menerus, sungguh-sungguh 

dan profesional agar dapat memberikan sumbangan besar bagi negara tercinta dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik dan demokratis. 
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BAB  IV 

LANGKAH STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM MENGANTISIPASI 

POSTMODERNISME DALAM MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY 

 

A. Gambaran Ideal dan Struktur Civil Society/ Masyarakat Madani 

Gerakan Civil Society merupakan fase baru yang terus menggelinding di 

Indonesia. Variannya berupa gerakan demokratisasi ditingkat masyarakat, yang 

melahirkan proses memperkuat daulat rakyat dihadapan daulat negara. Sementara di 

kalangan umat Islam makin gencar gerakan masyarakat Madani, yang muaranya ke 

arah pembentukan sipil Islam yang kuat. 

Konsep Civil Society memang khas Barat, tetapi gerakannya dalam banyak 

varian terus bergulir di negara-negara Non-Barat atau Timur dan Selatan, termasuk di 

Indonesia; Di negeri ini gerakan Civil Society dapat dicandra melalui wacana atau 

peristilahan masyarakat warga atau kewargaan masyarakat sipil dan masyarakat 

Madani, selain istilah asli yakni Civil Society. Masing-masing memiliki perspektif 

dan nuansa sosial politik dan ideologi yang di sana sini berbeda, tetapi hasil akhirnya 

menuju pada pembentukan masyarakat yang kuat, domokratis dan bermoral atau 

berkeadaban. 

Konsep civil society dipopulerkan  oleh Adam Ferguson (1723 –1816), untuk 

melukiskan sejarah masa lampau tentang masyarakat dan peradaban Barat yang 

otonom. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh para pemikir Barat kontemporer, 



 77 

hingga lahirnya negara-negara baru Eropa Timur. Jika dirujuk ke akar sejarahnya  di 

zaman Yunani kuno, civil society memiliki dasar pada “Civitas dei” (Kota Tuhan).
1
 

Menurut Ernest Gellner, civil society adalah masyarakat yang terdiri atas 

berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi 

negara. Kemampuan mengimbangi tersebut artinya daya untuk membendung 

dominasi negara, kendati tidak mengingkari negara. Di sini Gellner mencoba 

memposisikan civil society vis a vis dengan negara, meskipun tidak eksterm harus 

terus menerus terjadi pertarungan antara negara (state) dan rakyat (people). 

Semangatnya adalah penguatan dan pemberdayaan atau otonomisasi kekuatan 

masyarakat.
2
  

Sedangkan Selligman mencoba merujuk civil society dalam konteks kelahiran 

dan keberadaannya terutama dalam tradisi masyarakat barat lahirnya gagasan civil 

society di dunia Barat diilhami oleh empat pemikiran utama yaitu : (1) Tradisi hukum 

kodrat atau hukum alam, yang meletakkan pentingnya peranan akal dalam kehidupan 

individu dan masyarakat setelah kejatuhan negara-Kota sebagaimana disuarakan 

Cicero. (2) Doktrin Kristiani-Protestan, yang intinya bahwa tatanan masyarakat 

merupakan pencerminan dari tatanan ketuhanan. (3) Faham kontrak sosial, yakni 

keberadaan, masyarakat atau negara lahir karena kesepakatan bersama akan hak-hak 

dasar yang harus dilindungi dan untuk tegaknya etik kemanusiaan, dan (4) Pemisahan 

                                                 

1
 Lihat Ernest Gellner, Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals, edisi Indonesia; 

“Membangun Masyarakat Sipil” oleh Ilyas Hasan, Cet. I, Bandung: Mizan, 1995, h. IX.  

2
 Lihat Ernest Gellner, Ibid, h. 6 juga A. Ubaidillah dkk. (ed), Pendidikan Kewarganegaraan 

(Civic Education) Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Cet I, Jakarta: IAIN Jakarta Pusat, 2000. 

h. 137.  
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negara dan masyarakat, yang menekankan pada faham bahwa, negara dan masyarakat 

bukanlah merupakan entitas yang sama tetapi merupakan entitas yang berbeda-beda 

yang masing-masing harus bersifat otonom. Dalam kaitan ini, civil society terkait 

dengan pembentukan sistem sosial dan lebih jauh lagi menuju pembentukan sistem 

politik yang demokratis dan berlandaskan sistem hukum, sehingga melahirkan rakyat 

yang kuat dalam kerangka sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3
 

Adapun prasyarat bagi terbentuknya civil society, yaitu: 

1) Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta 

mandiri dari negara. 

2) Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam 

mengartikulasikan isu-isu politik. 

3) Terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai 

budaya tertentu. 

4) Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang 

mengakar dalam masyarakat, yang menggerakkan masyarakat dan melakukan 

modernisasi sosial ekonomi.
 4
 

 Dengan paragraf tersebut tercipta suatu kondisi sosial, ekonomi, politik dan 

budaya yang melahirkan rakyat yang kuat bersama negara, yang berfungsi 

sebagaimana mestinya dalam kerangka demokratisasi di seluruh lini kehidupan, 

termasuk demokratisasi negara. 

                                                 

3
 Lihat Arif Budiman, State and Civil Society, Clayton: Monash Paper Southeast Asia No. 22 

tahun 1990.  

4
 Lihat A. Ubaidillah, dkk. (ed), Op.cit, h. 147. 



 79 

Di Indonesia terdapat iklim yang mulai positif atau setidak-tidaknya terbuka 

bagi pembentukan civil society setelah era reformasi, meskipun reformasi itu dalam 

usianya yang kelima tahun masih tertatih-tatih. Tuntutan ke arah civil society tersebut 

ditandai oleh: 

(1) Makin meluasnya proses dan tuntutan akan minimalisasi fungsi negara dan 

institusi-institusi monolitik seperti militer dari panggung politik, nasional 

menyertai reformasi total di negeri ini. 

(2) Reformasi berupa demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, pembentukan 

pemerintahan yang bersih, penegakan supremasi hukum, demokratisasi ekonomi, 

dan agenda reformasi lainnya yang membutuhkan proses pelembagaan bukan 

hanya di tingkat struktural (negara, pemerintah), tetapi tidak kalah pentingnya di 

tingkat kultural dan struktural sosial (masyarakat). 

(3) Ancaman disintegrasi nasional dan makin kuatnya tuntutan menata kembali 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah integrasi nasional 

baru yang lebih awet dan rasional. 

(4) Makin meluasnya kesadaran dan pelembagaan gerakan-gerakan pengembangan 

swadaya masyarakat, seperti melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan 

(ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbagai program 

praktis yang ditawarkannya. 

(5) Makin derasnya tuntutan dan gerakan ke arah pemberdayaan rakyat dihadapan 

negara sebagai bagian dari reformasi dan demokratisasi yang lebih kokoh dalam 

semangat membangun civil society. 
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(6) Era otonomi daerah yang akan menimbulkan perubahan-perubahan sosio-kultural 

baru dengan sejumlah masalah yang menyertainya. 

(7) Makin meluasnya kesadaran globalisasi yang disertai dengan tuntutan 

membangun peradaban global yang beradab dan berperikemanusiaan dalam 

tatanan “Humanisme baru” yang inklusif, religius, dan menyelamatkan masa 

depan umat manusia.
5
 

Sedangkan yang terkait dengan masyarakat madani, istilah ini dipopulerkan 

oleh Dr. Anwar Ibrahim, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Dalam pidato 

kebudayaannya pada Forum Istiqlal tahun 1995 di Jakarta, Anwar Ibrahim: 

“Justru Islamlah yang pertama kali memperkenalkan kepada kita di rantau ini 

kepada cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani, yaitu 

civil society yang bersifat demokratis”.
6
  

Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang 

sebagai “Masyarakat madani”
7
, “Peradaban yang lengkap”

8
, atau bahkan “agama dan 

negara”.
9
 

                                                 

5
 Lihat A. Ubaidillah dkk. (ed.). op.cit., h.149. 

6
 Lihat Ernest Gellner, op.cit. h. 9 

7
 Lihat Mohammad Iqbal, the Reconstructions of Religion Thought in Islam, Lahore: 

Mohammad Ashraf, 1962. h.17. 

8
 Dalam pernyataan selengkapnya adalah “Islam is indeed much more than a system of 

theology, it is a complete civilization” (Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, ia adalah 

suatu peradaban yang sempurna). Lihat H. A. R. Gibb (ed) Wither Islam: A Survey of Modern 

Movements in the Moslem World, London: Victor Bollance Ltd, 1932, h.12. Lihat juga Badri Yatim, 

Sejarah Peradaban Islam, ed. I. Cet. 9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 2. Bandingkan M. 

Dawan Rahardjo, Kenangan Reflektif Atas: Mohammad Natsir (1908-1993) dalam supplemen jurnal 

ilmu dan kebudayaan “Ulumul Qur’an”, Nomor 1, vol. IV. Th. 1993, h. 21. 

9
 Lihat Thaha Abd al Baqi Surur, Dawlah al Qur’an, Cairo: Dari al Nah’dhah Mishr, 1972, 

h.80 juga Muhammad Yusuf Musa, Nizham al Hukum fi al Islam, Cairo; Dari al Kitab al Arabi, 1963, 

h. 18. Lihat Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam 

Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 15. 
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Sementara menurut Naquib al-Attas, Konsep masyarakat madani berasal dari 

kosa kata bahasa Arab yaitu, pertama “masyarakat kota” dan kedua berarti 

“masyarakat yang berperadaban”, sehingga masyarakat madani berarti sama dengan 

civil society, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. 

Pada umumnya konsep atau istilah masyarakat madani disamakan atau 

sepadan dengan civil society,
10

 padanan kata lainnya yang sering digunakan ialah 

masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat 

berbudaya, atau masyarakat berperadaban. (Mujtama’ hadhary)
11

.  

Di Malaysia sebagaimana diikuti di Indonesia, istilah masyarakat madani 

merupakan terjemahan dari civil society, yang merujuk pada konsep klasik dari Cicero 

pada era Yunani kuno, civilis societas, yaitu komunitas politik yang beradab, didalamnya 

termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Masyarakat madani 

merujuk pada kesejahteraan masyarakat di Madinah pada zaman Nabi Muhammad 

Saw, yang memiliki tamaddun (peradaban). Masyarakat madani ialah masyarakat 

yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-Khair. 

Masyarakat madani sering disamakan dengan masyarakat Islam.
12

 Menurut 

As. Siba’i, masyarakat Islam itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

                                                 
10

 Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di 

Indonesia (Disertasi) Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1998, h.57. 

11
 Lihat Yusuf al Qardhawy, Malamih al Mujtama’ al Muslim alladzi Nansyuduhu . Edisi 

Indonesia “Anatomi Masyarakat Islam” oleh DR. Setiawan Budi Utomo, Cet. I. Jakarta: Pustaka al 

Kautsar, 1999, h. XIII. 

12
 Lihat Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Pengantar Sosiologi dan Sosiografi),  Cet. I, Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976, h. 126. Juga Wahbah Zuhaili, al Qur’an al Karim Bunyatuhu al Tasyri’iyat wa 

Khashaaishuhu al Hadhariyat, edisi Indonesia: “Alquran; Paradigma Hukum dan Peradaban” oleh: M. 

Lukman Hakim dan M. Fuad Hariri. Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995. h. 6.  
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(1) Sistem masyarakat muslim adalah satu sistem kehidupan masyarakat yang 

berdaya maju, bergerak dan aktif, modern dan maju, serta bukan masyarakat 

zahid dan darwis yang memilih hidup melarat sebagai mana faham sufiyah. 

(2) Sistem masyarakat muslim mengakui dan menjamin hak asasi manusia dan 

perundang-undangan untuk adanya jaminan sosial membasmi kemelaratan, 

penjahat  kebodohan, pengecut dan rasa rendah diri. 

(3) Taraf kehidupan menurut sistem masyarakat Islam itu tinggi dan bermutu. 

(4) Sistem masyarakat muslim itu cocok untuk semua orang muslim dan non muslim 

karena dasar-dasar dan hak-hak menurut sistem ini merata kepada semua 

penduduk tanpa pengecualian. 

(5) Sistem masyarakat Islam mengikut sertakan rakyat bersama pemerintah dalam 

pelaksanaan urusan umum. 

(6) Sistem masyarakat Islam mudah untuk dibentuk, tidak kaku, dapat dipraktekkan 

setiap waktu, serta sesuai dengan perkembangan zaman dan gerak kemajuan. 

(7) Sistem masyarakat Islam merupakan gerak praktis dan undang-undang yang harus 

diturutinya tidak ubahnya seperti undang-undang pemerintah, sehingga bukan ide 

semata. 

(8) Sistem masyarakat Islam benar-benar merupakan dasar pokok dan dasar kerja 

bagi pemerintah dari negara Islam sejak berdirinya pada abad ke 7 M.
13

 

Kini baik civil society maupun masyarakat madani memerlukan kerja-kerja 

strategis dan operasionalisasi, sehingga tidak sekedar agenda wacana belaka. Dengan 

                                                 
13

 Lihat Yusuf al Qardhawy. Op.cit. h. 25 
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kata lain civil society dan masyarakat madani harus benar-benar menjadi gerakan 

yang aktual dan transformasional, yang daya jelajahnya baik bersifat struktural 

menuju pada demokratisasi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat 

lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem politik maupun gerakan bermasyarakat di 

tingkat rakyat yang membangun kehidupan demokrasi yang bermoral dan 

berkeadaban. Segenap partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok kepentingan, 

dan kekuatan-kekuatan di akar rumput harus melakukan gerakan yang sinerji untuk 

membangun kehidupan demokrasi yang bermoral dan berkeadaban. 

Pemilu 2004 jangan semata-mata dijadikan pertarungan perebutan kekuasaan 

secara konstitusional, tetapi sekaligus menjadi media paling absah guna mewujudkan 

civil society atau masyarakat madani yang mulai kokoh. Siapapun yang menjadi 

pemenang, demikian pula yang kalah dalam Pemilu 2004 itu, seyogyanya memiliki 

komitmen dan tanggung jawab nasional yang sama, yaitu bagaimana agar bangsa 

Indonesia ke depan benar-benar menjadi sebuah bangsa yang demokratis, bermoral, 

beradab, dan memiliki tatanan baru yang membawa keselamatan bagi generasi bangsa 

dan dunia kemanusiaan sejagad. Jangan biarkan Pemilu 2004 seperti di Orde Baru, 

sekedar pesta demokrasi yang semu dan tidak melahirkan transformasi nasional yang 

mencerahkan bagi bangsa Indonesia. Karena itu sifat-sifat oportunistik, pragmatis, 

dan menghalalkan segala macam cara termasuk money politics, bukan hanya menodai 

pesta rakyat tersebut, sekaligus membunuh bayi civil society dan masyarakat madani 
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secara sistematik. Jika hal itu terjadi, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi 

bangsa dan negara yang beradab dan tercerahkan. 

 

B. Masalah Pendidikan Islam dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Zaman 

Dalam konteks judul di atas, penulis membagi atas dua bagian utama, yaitu: 

1. Dari segi internal yakni masalah–masalah yang dihadapi pendidikan Islam, dan 

2. Dari segi eksternal, yakni berbagai ragam tantangan zaman. 

Kedua–duanya merupakan akumulasi permasalahan kompleks yang 

memerlukan pemecahan (solusi) secara efektif dan dalam waktu yang relatif singkat 

demi keberhasilan umat Islam secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan suatu 

tatanan masyarakat adil, makmur dan sejahtera di masa depan. 

1. Masalah yang dihadapi pendidikan Islam (secara internal) 

Bahwa pendidikan yang berkembang di masyarakat sekarang ini, merupakan 

cerminan dari tingkat budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama masyarakat 

pengelola lembaga pendidikan. Kalau masalah ini dianalogikan yang secara formal 

beridentitaskan Islam, tampaknya ada kekurangserasian antara tingkat budaya 

masyarakat pengelola lembaga pendidikan dengan masyarakat pemakai jasa 

pendidikan. 

Para pengelola lembaga pendidikan Islam tampaknya kurang mencermati 

keinginan dan aspirasi para pemakai jasa pendidikan, sehingga secara kualitatif 

lembaga–lembaga pendidikan Islam kurang memenuhi persyaratan untuk dijadikan 

pilihan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama yang berada di bawah naungan 



 85 

ormas-ormas Islam, kondisinya sangat heterogen dan menggambarkan sebuah 

kerucut. 

Sebahagian besar keadaannya sangat memprihatinkan dan umumnya 

berorientasi pada kelas bawah umat, sebagian lagi masih dalam kondisi sedang 

berkembang, dan sebagian kecil saja yang telah mempunyai kualitas yang baik dan 

menjadi sekolah alternatif untuk kalangan masyarakat kelas menengah keatas. 

Kehadiran lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam berbagai 

jenjang pendidikan sangat diharapkan oleh berbagai pihak dan bahkan dinilai sebagai 

kebutuhan yang sangat mendesak, terutama bagi kalangan muslim kelas menengah 

keatas yang secara kuantitatif terus meningkat. Fenomena sosial yang sangat menarik 

ini sudah seharusnya dicermati dan dijadikan tema sentral bagi para pengelola 

lembaga pendidikan. 

Selanjutnya dengan melibatkan banyak pihak guru, penyandang dana, 

masyarakat pemakai jasa pendidikan, para tokoh masyarakat, dan para pengusaha, 

mengadakan studi kelayakan. Yang perlu dicatat, bahwa para pendukung 

sebagaimana dikemukakan di atas pada umumnya telah tersedia, karena itu yang 

sangat diperlukan adalah orang–orang yang sanggup berjuang dengan ikhlas, cakap, 

berdedikasi dan sungguh-sungguh untuk memulai tugas besar dan sangat mulia ini.
14

  

Sementara itu, dapat kita saksikan di berbagai tempat bahwa lembaga–

lembaga pendidikan yang tergolong kelas underdog atau kelas ketiga dan sebagian 

                                                 

14
 Lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Cet, I, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000, h. 90 
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besar beridentitaskan Islam, satu persatu mengalami gulung tikar, karena tidak 

mendapatkan siswa akibat tidak dipercaya oleh masyarakat. Sementara lembaga-

lembaga pendidikan yang berkualitas terus mengalami kemajuan dan perkembangan 

pesat dari berbagai seginya sehingga keberadaannya semakin kokoh menyebar di 

masyarakat. 

Kenyataan ini sebenarnya bukan merupakan hal yang luar biasa dan 

seharusnya kita tidak perlu terkejut karena ini dapat di antisipasi sebelumnya. Bahkan 

lebih dari itu sebagai sebuah keniscayaan, karena memelihara pendidikan kelas 

rendahan, yaitu lembaga yang pada umumnya dikelola oleh orang-orang yang 

sebenarnya tidak banyak mengetahui misi dan wawasan pendidikan dan tidak 

profesional, justru sangat merugikan dilihat dari berbagai sisi.
15

  

Hal tersebut disebabkan karena pendidikan itu sebagai aktivitas yang sarat 

dengan nilai, membangun sikap (belajar) dan akhirnya menyangkut nasib masa depan 

baik secara perorangan maupun bersama-sama. Karena itu kalau budaya mengelola 

yang tidak profesional terus dikembangkan, niscaya transformasi sosial umat ini akan 

mengalami keterlantaran. Pernyataan ini mungkin dirasa terlalu menunjukkan dan 

terlalu kasar, tetapi secara sosiologis dapat dipertanggung jawabkan terbukti lulusan 

lembaga ini sedikit sekali yang berhasil merubah masa depannya menjadi lebih baik. 

Karena itu pengelolaan yang secara rasional tidak layak harus segera diakhiri 

sebab hal ini bukan saja tidak menolong masa depan peserta didik dan menelantarkan 

amanat orang tua yang pada umumnya tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang 

                                                 

15
 Lihat Ahmad Tafsir, Ibid, h. 107  
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dunia masa depan dan persoalan hidup masa depan, tetapi juga dapat dinilai sebagai 

perbuatan kedhaliman karena hanya memberikan janji-janji yang tidak realistis. 

Oleh karena itu, persoalan dunia pendidikan sebenarnya adalah persoalan 

yang rawan. Pendidikan yang keliru dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup 

untuk selama-lamanya. Istilah “salah asuhan” misalnya menunjukkan bahwa sesuatu 

yang tidak diinginkan telah terjadi dikarenakan pendidikan yang salah, artinya nasib 

seseorang mempunyai ketergantungan yang sangat erat dengan pendidikan yang 

dilalui. Pada hal di dunia ini tidak ada orang tua atau peserta didik sendiri yang 

menghendaki dirinya, anak cucu mereka atau generasi mereka menjadi generasi yang 

lemah. Tuhan sendiri juga mengingatkan kepada kita, janganlah kita meninggalkan 

generasi yang lemah-lemah.
16

  

Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang pakar 

pendidikan bahwa “pendidikan menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan 

keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling 

berharga mengenai pegangan hidup masa depan di dunia serta membantu anak didik 

dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan”.
17

  

Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan semakin tingginya tuntutan 

masyarakat muslim kelas menengah terhadap lembaga pendidikan Islam yang 

berkualitas, membawa dampak pada upaya pengelolaan lembaga–lembaga 

profesional. Hal ini antara lain disebabkan sebagian di antara mereka mengalami 

                                                 

16
 Lihat QS. al Nisa (4 :9)  

17
 Lihat Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam : Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi 

untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan, Cet, I, Yogyakarta: Sippress, 1994, h. 94.  
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kekecewaan setelah anaknya tidak mempunyai pendirian dalam beragama dan prilaku 

mereka mencemaskan para orang tua. 

Disamping itu beberapa lembaga pendidikan Islam mulai bangkit dan 

menunjukkan kualitas yang memadai. Fenomena ini menarik dan menyadarkan para 

pengelola pendidikan Islam, juga masyarakat muslim pada umumnya untuk 

membangun lembaga pendidikan yang lebih baik. Tumbuh rasa percaya pada diri 

sendiri di kalangan masyarakat muslim, pengelola pendidikan untuk memenuhi 

harapan masyarakat dan untuk menjadikan anak mereka sebagai anak yang beriman 

dan bertaqwa, berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan 

negaranya. 

Melihat fenomena ini, kita dapat beroptimis akan masa depan pendidikan 

Islam, tentunya apabila: Pertama, para pengelola lembaga pendidikan Islam 

senantiasa tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dapat menerjemahkan secara 

cerdas dalam program-program pendidikan. Kedua, ada kejelasan antara yang dicita –

citakan dengan langkah-langkah operasionalnya. Ketiga, penguatan dibidang 

keilmuan dan sistem kelembagaannya. Keempat, pembaharuan didalam sistem 

pengelolaan atau manajemennya.
18

 

2. Berbagai tantangan zaman (segi eksternal) 

Berkat kemajuan dan perkembangan IPTEK yang membawa dampak amat 

signifikan dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tak dapat 

diabaikan begitu saja. Suatu keharusan untuk mengakui akan berbagai macam benefit 

                                                 

18
 Lihat Ibid, h. 96.  
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(kebaikan dan manfaat) yang dibawa oleh IPTEK terhadap kehidupan manusia, 

namun pada sisi yang lainnya juga harus kita tetap mewaspadai akan berbagai ekses 

negatif yang akan ditimbulkannya. Oleh para pakar, ia kadang diibaratkan dengan dua 

sisi mata uang, sisi yang satu membawa berkah (manfaat), namun sisi yang lainnya 

membawa bencana (mudharat). 

Dengan melalui IPTEK tersebut, terjadi transformasi sosial (perubahan di 

dalam masyarakat) yang spektakuler, merubah taraf, posisi setiap bangsa dan negara 

di dunia, dari taraf negara agraris tradisional menjadi modern (maju) dalam 

Industrialisasi dan bahkan sampai mencapai taraf ketiga, yakni taraf era informasi dan 

telekomunikasi sebagaimana yang disinyalir oleh Alvin Toffler dalam buku “The 

Third Wave” (gelombang ketiga).
19

  

Memang bangsa kita secara kuantitatif adalah mayoritas beragama Islam, 

namun dari segi kualitatif masih sangat memprihatinkan. Dari sisi moral, nampaknya 

masih sangat rapuh dan pada dataran IPTEK masih jauh ketinggalan. Untuk 

memasuki era millenium abad XXI yang penuh tantangan tersebut memang sangat 

memerlukan  stamina prima yang tidak mudah tenat. Saatnya sekarang dicanangkan 

agenda restorasi moral secara total bagi bangsa kita, sebagai bagian yang integral dari 

keseluruhan aktivitas keseharian kita. 

                                                 

19
 Lihat Alvin Toffler, Future Shock, New York: Bantam Book, 1976. h. 20 Bandingkan, 

Jalaluddin Rahmat, “Islam Menyongsong Peradaban Gelombang Ketiga”, Ulumul Qur’an (jurnal) vol. 

2. 1989, bandingkan Jalaluddin Rahmat, “Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan 

Muslim”, Cet. V, Bandung: Mizan, 1993, h. 70. Lihat juga Iskandar Alisyahbana (ed), Perubahan, 

Pembaharuan dan Kesadaran Menghadapi Abad XXI, Jakarta: Dian Rakyat, 1988, h. 7.   
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Di era reformasi dewasa ini yang salah satu visinya adalah tegaknya 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Government and Good Governence) 

di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namun ternyata budaya kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (KKN) belum bergeser dari tempatnya, bahkan semakin 

meningkat saja ibarat suatu penyakit yang akut, kronis, sulit untuk disembuhkan 

secara tuntas. KKN dan segala bentuk kesewenang-wenangan lainnya, merupakan 

sampah peradaban bangsa yang tak dapat dibiarkan bertumbuhkembang, sehingga 

menggerogoti seluruh tubuh dan menghancurkan bangunan bangsa kita.
20

  

Selanjutnya, dampak industrialisasi yang lain adalah terjadinya urbanisasi 

besar-besaran, yakni perpindahan penduduk dari berbagai pelosok pedesaan menuju 

ke kota besar atau metropolitan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, 

pendidikan, industri, kebudayaan, dan sebagainya. Bagi mereka untuk mencari 

lapangan pekerjaan apa saja yang memungkinkan dapat melanjutkan kehidupan 

mereka atau tetap survive dari berbagai belenggu pertarungan dan demi untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik bagi generasi mereka di masa-masa yang akan 

datang.  

Kompleksitas kehidupan perkotaan melahirkan suatu gaya hidup dan 

pemikiran baru yang disebut dengan urbanisme yaitu sikap dan cara hidup orang kota 

yang lebih banyak cenderung ke hal yang negatif dari pada ke hal yang positif, 

seperti: individualis, materialis, kriminalis, ekstremis, dan sebagainya. 

                                                 

20
 Lihat Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat,  Cet I, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 h. 85.  



 91 

Prima Causa munculnya berbagai tindakan pelanggaran norma hukum di 

dalam masyarakat, seperti yang dibaca dan disaksikan setiap hari melalui mass media 

Cetak dan elektronika (surat kabar, majalah, TV, dsb) misalnya: perampokan, 

pembunuhan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, penipuan dan berbagai 

tindak pidana lainnya merupakan suatu patologi sosial sebagai implikasi dan ekses 

negatif dari pada penyakit 4 K (kemiskinan, kebodohan, kemelaratan dan 

ketakberdayaan). 

Jack Kemp, seorang pakar perkotaan (Amerika) mengajukan sebuah solusi 

dari permasalahan seperti di atas dengan titik fokus moralitas tangguh pada manusia. 

Kemp menulis: “A society that is indifferent to its moral and spiritual life is 

indifferent to its future” (masyarakat yang tak acuh terhadap kehidupan moral dan 

spiritualnya, acuh tak acuh terhadap masa depannya).
21

  

Dalam konteks berbagai permasalahan di atas, maka jalan keluar dan solusi 

yang paling efisien dan efektif dilakukan oleh umat Islam adalah mereaktualisasikan 

peran dan fungsi agama secara optimal didalam kehidupan umat dan masyarakat  

melalui pendidikan Islam. Peran dan fungsi agama yang dimaksud adalah directive 

system dan defensive system.
22

  

Dalam peran yang pertama yakni directive system, adalah agama ditempatkan 

sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama akan 

                                                 

21
 Lihat Jack Kemp, “ Its Time For A spiritual Renaissance” USA Today, Vol. 123. No. 2600 

(may 1995) h. 34 Bandingkan, A, Syafi’i  Ma’arif op cit, h. 174.  

22
 Lihat, Thomas F. O’dea, Sociology Of Religion (terjemahan), Jakarta: Rajawali, 1987,       

h. 19.  
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dapat berfungsi sebagai supreme morality (moralitas tertinggi) yang memberikan 

landasan dan kekuatan etik spiritual masyarakat ketika mereka berdialektika dalam 

proses perubahan. Dengan pemahaman seperti ini, agama tidak lagi dipandang 

sebagai penghambat perubahan.
23

 Dengan kata lain, agama menjadi daya dorong luar 

biasa bagi terciptanya perubahan kearah coraknya yang konstruktif dan humanistik 

bagi masa depan umat manusia. 

Sedangkan peran agama yang kedua sebagai defensive system yaitu agama 

menjadi semacam kekuatan resistensial (perlawanan) bagi masyarakat ketika berada 

dalam lingkaran persoalan kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya 

arus perubahan. Dalam konteks agama demikian, masyarakat akan mempunyai 

kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada rasa keragu-raguan dalam 

menghadapi berbagai tantangan zaman.  

 

C. Langkah–Langkah Strategis Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Civil 

Society/ Masyarakat Madani 

Pada prinsipnya, pembahasan bab sebelumnya yakni masalah pendidikan 

Islam dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang terbagi atas 2 bahagian 

besar, yaitu tantangan secara internal dan eksternal, dengan jelas menunjukkan 

kepada kita, bahwasanya memang sungguh sangat besar dan berat tugas dan tanggung 

jawab umat Islam dewasa ini dalam mengemban peran dan fungsi pendidikan Islam, 

agar benar-benar mampu mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan tersebut, di era 

                                                 

23
 Lihat Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif, Bandung: Mizan, 1991, h. 30.  
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postmodernisme menuju terwujudnya civil society atau masyarakat madani, di 

Indonesia di masa depan. Salah satunya adalah terciptanya sebuah tatanan komunitas 

masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta 

menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).
24

 

Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, maka ada 

beberapa langkah-langkah strategis pendidikan Islam yang harus dilakukan secara 

optimal dan maksimal, yaitu:  

Pertama, para pengelola pendidikan Islam senantiasa tanggap terhadap 

aspirasi masyarakat dan dapat menterjemahkan secara cerdas dalam program-

program pendidikan.
25

  

Dengan kata lain, bahwa setiap unsur yang terlibat didalam proses pendidikan 

tersebut harus dengan sepenuh hati mencurahkan fikiran dan tenaganya untuk 

memikirkan apa yang harus diperbuat demi masa depan pendidikan dan umat Islam 

secara keseluruhan. 

Seluruh team kerja hendaknya bekerja secara kompak dan bersama, antara 

lain dalam menyusun program-program kerja pendidikan dan rencana-rencana 

strategis (renstra) lainnya, misalnya penyusunan kurikulum bidang studi yang 

dipandang sangat urgen dan signifikan untuk diterapkan berkenaan dengan kebutuhan 

                                                 

24
 Lihat A. Ubaidillah (ed) Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat 

Madani, Cet I. Jakarta: IAIN Press, 2000, h. 140.  

25
 Lihat Tabrani dan Syamsul Arifin, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi, Teologi 

untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan , cet I, Yogyakarta: Sipress, 1994, h. 96.  
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zaman dan masyarakat yang sedang berkembang, misalnya pendidikan 

kewarganegaraan, komputer dan informatika, bahasa Internasional, dan lain-lain. 

Kedua, ada kejelasan antara yang di cita-citakan dengan langkah-langkah 

operasionalnya. 
26

  

Dalam hal tersebut, visi dan misi suatu kegiatan, misalnya perumusan 

kurikulum baru terkait dengan bidang studi–bidang studi baru, benar-benar sesuai 

dengan perkembangan zaman atau IPTEK secara komprehensif dengan berbagai segi 

kehidupan fundamental masyarakat terkini (Up-to-date) 

Dengan penerapan kurikuler bidang-studi secara aktual seperti di atas, maka 

gambaran sekolah sebagai miniatur masyarakat atau masyarakat dalam bentuk mini 

terangkat secara jelas.
27

  

Langkah operasional yang kedua ini juga akan semakin memperjelas gambaran 

cita/ideal dan fakta/realitas yang terjadi dalam pergumulan segenap eksponen yang 

ada. Hal mana memberikan rangsangan motivasi untuk melakukan eksperimen dan 

penelitian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semangat 

fastabiqul khairat kompetitif, sehingga akhirnya tercapai suatu perimbangan antara 

kuantitas dan kualitas dan antara teori dengan praktis secara objektif. 

Ketiga, penguatan di bidang keilmuan dan sistem kelembagaan.
28

 Langkah 

operasional yang ketiga ini, merupakan implementasi dari pada pemberdayaan 

                                                 

26
 Ibid h. 96.  

27
 Lihat Ahmad Tafsir, Islam Pendidikan Dalam Prespektif Islam, Cet. III, Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2000, h. 54.  

28
 Lihat Tabrani, op sit,  
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sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan tangguh menguasai, memiliki 

wawasan IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

secara berimbang. Secara ideal dan praktis SDM yang dimiliki adalah sumber daya 

manusia yang kualifaid, fungsional dan siap pakai. 

Informasi tentang kualitas SDM Indonesia barangkali merupakan salah satu 

jenis informasi yang selalu tidak menggembirakan kita. Sebab dibandingkan dengan 

negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara saja, kita masih tertinggal. Daya saing 

kita misalnya, berada pada urutan 45 dari 47 negara di dunia yang di survei oleh 

Institute for Management Development pada tahun 2000. Bandingkan dengan 

Singapura yang berada pada urutan ke dua atau Malaysia pada urutan ke 25 dan 

Filipina pada urutan ke 39 (The Economist 2000). Sementara itu, menurut data yang 

dikeluarkan United Nations Development Programmer (UNDP) dalam Human 

Development Report 1996, Indeks kualitas SDM (Human Development Index) 

Indonesia berada pada urutan 102 dari 174 negara di dunia. Bandingkan dengan 

Brunei yang berada pada peringkat 36, Singapura pada peringkat 34, Thailand pada 

peringkat 52, dan Malaysia pada peringkat 53. Berkaitan dengan kualitas moral SDM 

Indonesia, angka-angka yang diperlihatkan berbagai penelitian tentang korupsi 

menunjukkan Indonesia masih berada di urutan tertinggi dari negara paling korup di 

muka bumi ini.
29

  

Dari segi kelembagaan (institusi) kependidikan dari berbagai tingkatan (SD 

sampai PT) atau formal, non formal dan informal pada umumnya baru sampai taraf 

                                                 

29
 Lihat Edy Suandi Hamid (ed), Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multi 

Peradaban, Cet I, Yogyakarta: UII, Press Yogyakarta, 2000, h. 120  
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akreditasi C (cukup) dan B (Baik), masih amat kurang yang mencapai taraf A 

(memuaskan). 

Upaya-upaya untuk proses pemberdayaan kedua hal tersebut, merupakan 

suatu keharusan yang berlangsung terus menerus (kontinyu) dan berkesinambungan, 

oleh karena kedua faktor tersebut merupakan faktor yang amat dominan dalam 

struktur kependidikan, apabila keduanya kuat dan berhasil maka akan sangat 

mempengaruhi kekuatan dan keberhasilan terhadap faktor-faktor pendidikan yang 

lainnya. Demikian pula sebaliknya maka yang terjadi adalah kelemahan dan 

kevakuman belaka. 

Keempat pembaharuan dalam sistem pengelolaan atau manajemennya.
30

 

Langkah keempat yang bersifat operasional dan strategis dari pendidikan Islam ini 

adalah sebagai manifestasi dari pada era informasi dan komunikasi yang serba 

canggih ini, managemen modern yang transparan merupakan suatu keperluan yang 

sangat esensial dalam kehidupan manusia dari berbagai aspeknya. Demikian pula 

halnya dalam penanganan masalah pendidikan dengan berbagai perangkatnya baik 

yang lunak maupun yang keras, kesemuanya tidak terlepas dari sistem managemen 

informasi modern. 

Dengan kata lain, bahwa pemanfaatan teknologi maju dalam pengelolaan 

managemen lembaga kependidikan kita masih harus terus ditingkatkan kualitasnya. 

Dan akhirnya, dalam statement terdahulu dikemukakan pula, bahwa prasyarat 

terwujudnya Civil Society
31

 atau masyarakat madani adalah terciptanya sebuah 

tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi demokrasi dan 

                                                 

30
 Lihat Tabrani, op cit   

31
 Lihat Moeslim Abdurrahman, Semarak Islam Semarak Demokrasi? Cet I. Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1996, h. 10  
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berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). Maka hal 

tersebut menggambarkan pula secara gamblang (jelas) kepada kita bahwa betapa 

pentingnya dilaksanakan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas 

mengenai keempat masalah mendasar di atas dalam bentuk program-program yang 

jelas dan tepat sasaran: secara nasional yang di back up oleh sebuah lembaga nasional 

independent, semisal Gerakan Nasional Toleransi, Gerakan Nasional Demokrasi, 

Gerakan Nasional Multi Kultural, dan sebagainya.  
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BAB V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan Islam sebagai bagian yang integral dari pendidikan nasional dari 

sejak dahulu  dengan melalui lembaga pendidikan formal, non formal dan informal 

telah membina dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang handal dan 

profesional dibidangnya masing-masing menjadi kader dan pemimpin bangsa. 

2. Kesadaran dan komitmen moral bangsa kita yang mayoritas beragama Islam 

telah sampai kepada pemahaman bahwa reaktualisasi pendidikan Islam sebagai salah 

satu upaya yang optimal untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf kualitas 

kehidupan mereka dalam berbagai aspek kehidupan pada satu sisi, dan pada sisi yang 

lain bahwa pendidikan itu merupakan jalur dan sarana bagi mereka untuk 

memberantas penyakit 4 K (kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan ketakberdayaan). 

3. Postmodernisme adalah sebuah gerakan global atas renaisans, pencerahan atas 

pencerahan. Disebut demikian, oleh karena ia sangat gigih dalam melakukan kritikan 

dan gugatan terhadap paradigma epistemologis modernisme yang sangat 

mendewakan akal dan ilmu pengetahuan, yang diyakininya, akan mampu membawa 

mereka untuk pemecahan segala permasalahan kemelut hidup, mengeluarkan mereka 

dari segala belenggu kesengsaraan, kemiskinan dan kemelaratan. Menggerakkan 
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mereka untuk merebut kebahagiaan dan keselamatan, namun manusia bukan lagi 

sebagai subjek atau pelaku IPTEK, akan tetapi mereka akhirnya jadi objek dan 

sasaran IPTEK itu sendiri. Pada sisi ini kedatangan postmodernisme adalah sebagai 

pembebas manusia dari segala bentuk cengkeraman dan belenggu zaman yang tak 

menyenangkan sebagaimana yang tergambar di atas. 

4. Secara generik postmodernisme terbagi atas 2 bahagian besar, yaitu: 

a. sebagai gerakan sejarah, dan 

b. sebagai gerakan keilmuan 

Sebagai gerakan sejarah, karena tahap-tahap kehidupan yang telah dilalui oleh 

manusia dapat dibagi atas : era tradisional modern dan postmodern. Sedangkan 

postmodernisme sebagai gerakan keilmuan, oleh karena ia memiliki ciri-ciri dan 

karakteristik faham/pemikiran/ideologi seperti yang lainnya. Nilai ideologi dan 

epistemologi postmodernisme terkandung di dalam Visi dan misinya antara lain: 

dekonstruksi, relativisme, pluralisme, ilmu tidak netral dan spiritualitas. 

5. Segala sesuatu memiliki dua sisi yaitu sisi kebaikan  dan keburukan. Demikian 

pula halnya postmodernisme. Segi–segi kebaikan postmodernisme antara lain adalah:  

a.  Sangat anti terhadap pemikiran modernitas yang sangat mengagungkan 

rasionalitas manusia, sehingga segala pemikirannya dianggap absolut yang tidak 

dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Antonim dari pemikiran ini bagi 

postmodernisme yaitu dekonstruksi yang berarti membongkar segala sesuatu yang 

bersifat baku dan  beku, karena tidak ada sesuatupun yang benar mutlak absolut 
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bagi dirinya melainkan pasti memiliki sesuatu yang bersifat relatif dan sementara 

belaka. 

b.  Sangat suka dan pro terhadap segala yang berbau pluralitas (majemuk). Dengan 

kata lain postmodernisme adalah pluralisme juga. Keberagaman adalah sesuatu 

yang amat esensial dalam proses interaksi dialogis antar sesama umat untuk dan 

demi mengantar mereka kepada persatuan, kesatuan, kebersamaan, kedamaian, 

kesejahteraan dan sebagainya tanpa ada sesuatu gap atau penyekat: agama, ras, 

etnik, suku, golongan, partai dan sebagainya. 

c. Postmodernisme juga sangat mendambakan akan kehadiran semangat etik, 

moralitas, dan spiritualitas didalam setiap denyut nadi, aktivitas ummat manusia, 

disaat manusia sedang berada diambang kehancuran peradaban materialitas, 

individualis, sekularistis dan semacamnya. Sebagaimana Einstein pernah 

mengatakan: ”Science with out religion is blind, religion without science is lame” 

(IPTEK tanpa agama buta, Agama tanpa IPTEK lumpuh) sementara Naisbitt dan 

Aburdene mencap era postmodernisme ini dengan : “religious revival’ (gejala 

kebangkitan agama).  

d. Namun dari satu sisi yakni sisi negatif postmodernisme juga harus senantiasa 

diwaspadai secara serius. Antara lain, adanya gejala dan kecenderungan 

pemaksaan ideologi dunia, pluralis, humanis, liberalis dan lain-lain terhadap 

generasi muda bangsa kita melalui intervensi, penetrasi budaya internasional yang 

cenderung dekstruktif dan agresif 



 101 

6. Reaktualisasi pendidikan Islam merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan 

sebagai salah satu upaya penyegaran dan pembaruan nilai-nilai Islam didalam 

kehidupan umat yang dewasa ini menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai 

dimensi kehidupan: sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Dimana 

tantangan tersebut baik kuantitatif maupun kualitatif akan semakin bertambah di 

masa depan. Dengan kata lain, bahwa berbagai tuntutan umat Islam saat ini 

memerlukan jawaban yang mantap dan konkrit, yakni kemampuan optimal 

menyiapkan sumber daya manusia muslim yang handal dan berkualitas. 

7. Penataan kembali sistem pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan 

dengan sekedar modifikasi atau tambal sulam. Upaya demikian memerlukan 

rekonstruksi, rekonseptualisasi dan reorientasi, sehingga pendidikan Islam dapat 

memberikan konstribusi besar bagi pencapaian cita-cita pembangunan bangsa yaitu 

terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah swt. 

B. Implikasi Penelitian 

Beragam pendekatan yang digunakan dalam pembahasan tesis ini dalam 

upaya memantapkan efektifitas penelitian yang di harapkan dalam konteks 

reaktualisasi pendidikan Islam di era postmodernisme tantangan menuju civil society 

di Indonesia. 

Dari aspek pendekatan historis (historical approach) kajian ini, memberikan 

gambaran yang konkrit optimalisasi upaya dan kerja keras umat Islam sejak dari era 

kolonialisme dahulu sampai era reformasi dewasa ini secara terus menerus 
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melakukan reaktualisasi dibidang pendidikan Islam dalam pengertian penyegaran dan 

pembaruan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses reaktualisasi 

tersebut tidak jarang mengalami hambatan dan rintangan yang berat, namun karena 

kegigihan dan semangat jihad umat Islam yang kokoh dan tak pantang menyerah, 

sehingga reaktualisasi tersebut dapat menjadi kenyataan dan berlangsung sampai saat 

ini dengan baik. 

Dari aspek pendekatan sosiologis (sociological approach), juga tidak luput di 

manfaatkan dalam urgensi penelitian ini sebagaimana yang terungkap dalam kajian 

atau analisis sistematis terhadap segala bentuk keragaman fenomena sosial 

masyarakat muslim di Indonesia serta sejauhmana responsibilitas mereka, khususnya 

kalangan masyarakat menengah ke atas dalam berkiprah dan berpartisipasi secara 

aktif mengemban pendidikan Islam, mengawal dan membentengi umat di era 

postmodernisme menuju terwujudnya civil society (masyarakat madani) di Indonesia. 

Dalam konteks ini, kajian yang bersifat sosiologis, historis, politik dan 

berbagai aspek dimensial akan semakin berkembang pesat dan positif di masa 

mendatang. 

 Implikasi akhir dari kajian ini, berkenaan dengan upaya dan langkah-langkah 

strategis umat Islam di Indonesia dalam perwujudan Civil Society atau masyarakat 

madani tersebut merupakan sebuah tanggung jawab moral dan kesejarahan yang 

besar, namun amat signifikan untuk diperjuangkan karena menyangkut kelangsungan 

hidup dan sangat menentukan taraf kualitas generasi pelanjut kita di masa mendatang. 
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Untuk itu kajian berikutnya yang lebih intensif (mendalam) dan ekstensif 

(meluas) menyangkut berbagai kompleksitas dan problematika pendidikan Islam 

dalam berbagai aspek masih sangat di perlukan sehingga hasil kajian ini dapat di 

kembangkan lebih lanjut. 

Wallahu a’lam bish-shawab. 
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