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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Adab

1. Pengertian Adab

Menurut al-Attas, secara etimologi (bahasa); adab berasal dari bahasa

Arab yaitu addaba-yu’addibu-ta’dib yang telah diterjemahkan oleh al-Attas

sebagai ‘mendidik’ atau ‘pendidikan’.1 Dalam kamus Al-Munjid dan Al Kautsar,

adab dikaitkan dengan akhlak yang memilki arti budi pekerti, perangai, tingkah

laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.2 Sedangkan, dalam bahasa

Yunani adab disamakan dengan kata ethicos atau ethos, yang artinya kebiasaan,

perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos

kemudian berubah menjadi etika.3

Menurut al-Attas, akar kata adab tersebut berdasarkan dalam sebuah hadis

Rasulullah saw yang secara jelas mengunakan istilah adab untuk menerangkan

tentang didikan Allah SWT yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah

diterima oleh Rasulullah saw. Hadis tersebut adalah: “Addabani Rabbi pa Ahsana

Ta’dibi” : Aku telah dididik oleh Tuhanku maka pendidikanku itu adalah yang

terbaik. Adapun secara istilah (terminology), al-Attas mendefinisi adab sebagai

suatu:

1 Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagis
(Bandung: Mizan, 1996), h. 60.

2 Luis Ma’ruf, Kamus Al-Munjid, Al-Maktabah Al-Katulikiyah (Beirut, tt), h. 194; Husin
Al-Habsyi, Kamus Al Kautsar (Surabaya: Assegraff, tt), h. 87.

3 Sahilun A. Nasir, Tinjauan Akhlak, Cet. 1 (Surabaya: Al Ikhlas, 1991), h. 14.
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Pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam
kedalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala
sesuatu didalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal
ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan
yang tepat di dalam tatanan wujud dan keperiadaan. 4

Bila dibandingkan dengan pandangan para sarjana dan cendikiawan

muslim. Seperti:

1) Al-Jurjani, mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu

pengetahuan (ma’rifah) yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari

bentuk kesalahan.5

2) Ibrahim Anis mengatakan adab ialah ilmu yang objeknya membahas

nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia.6

3) Ahmad Amin mengatakan bahwa adab ialah kebiasaan baik dan

buruk.7

4) Soegarda Poerbakawatja mengatakan adab ialah budi pekerti, watak,

kesusilaan, yaitu kelakukan baik yang merupakan akibat dari sikap

jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.8

5) Hamzah Ya’qub mengemukakan pengertian adab sebagai berikut:

a) Adab ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk,

antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan

manusia lahir dan batin.

4Al-Attas, Konsep Pendidikan, h. 61-62.
5 Wan Wan Mohd Nor Wan. Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad

Naquib Al-Attas. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Hamid Fahmi, M. Arifin Ismail dan Iskandar
Arnel. Bandung: Mizan, 2003 h. 60.

6 Ibrahim Anis, Al-Mu’jam Al-Wasit (Mesir: Darul Ma’arif, 1972), h. 202.
7 Amhad Amin, Kitab Al-Akhlak (Cairo: Daral-Kutub Al-Misriyah, tt), h. 15.
8 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h.9.
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b) Adab ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang

baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan

menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan

pekerjaan mereka.9

6) Ibn Miskawaih (w.1030 M) mendefinisikan adab sebagai suatu

keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan

mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan

sehari-hari).10

Menurut pandangan penulis, pandangan al-Attas tentang konsep adab

adalah sebuah pandangan yang baru, namun dapat diterima secara logika serta

dapat dikatakan memiliki relevansi terhadap kondisi proses pendidikan hari ini.

Alasannya, pandangan al-Attas tersebut terkonsep, sistematis, lebih utuh, lebih

luas dan lebih mendalam. Sejauh pemahaman penulis, selama ini pengertian adab

hanya difahami secara sempit dan umum. Sehingga membawa konsep adab dalam

pengertian yang biasa-biasa saja, akhirnya menyamakan adab dengan akhlak dan

etika dan moral. Padahal, adab adalah seperti sebuah bangunan yang kokoh dan

menghimpuni berbagai perangkat-perangkat atau asesoris-asesoris yang

mendukungnya, seperti:

1. Penyempurnaan manusia secara berperingkat (al-Tarbiyyah).

2. Pengajaran dan pembelajaran (al-ta’līm wa’l ta’allum).

3. Disiplin diri (riyadah al-nafs), yang merangkumi jasad, ruh dan akal.

4. Proses pensucian dan pemurnian akhlak (tahdhīb al-akhlāq).

9 Hamzah Ya’qub, Etika Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), h. 12.
10 A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, h. 13-14.
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Sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti dari ajaran Islam dan

tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad saw. Telah diketahui bahwa Nabi

Muhammad diutus muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia supaya

menjadi manusia yang  mulia “Innamā bu’ithtu li-utammima makārim al-

akhlāq”.11 Sehingga, disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah saw bahwa

“muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya (menurut al-Attas

akhlak adalah bahagian dari adab)” (akma lu’l- mu’minin imanan ahsanuhum

khulqan).12 Maka tidak heran, jika al-Attas menyampaikan dan menjelaskan

konsep adab sebagai inti dari pendidikan Islam.

2. Pentingnya Adab Bagi Manusia

Kata al-Attas, adab adalah suatu konsep kunci yang pada hakikatnya

merupakan inti dalam proses pendidikan Islam. Adab adalah sebuah metode

dalam struktur konsepnya membimbing beberapa unsur-unsur dalam diri manusia,

seperti pengetahuan (‘ilm), amal (‘amal), pengajaran (ta’lim) dan pengasuhan

yang baik (tarbiyah).13

Menurut al-Attas, terserapnya adab dalam diri akan melahirkan “manusia

beradab. Seterusnya akan melahirkan kepemimpinan yang adil dalam

menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar, selanjutnya ia akan

senantiasa berusaha memperbaik setiap aspek dirinya, masyarakatnya, negaranya

11Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, alHakim dan al-Byhaqi.
Lihat Wahbah Az-Zuhaili, Enskilopedia Akhlak Muslim (Jakarta: Noura Books, 2014), h. v.

12 Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad ibn Hambal. Lihat Wan Daud, Masyarakat Islam
Hadari (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), h. 152.

13 Al-Attas, Konsep Pendidikan h. 52-53, 74-75 dan 83.
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ke tahap yang lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT.14 Selanjutnya,

yang menariknya, dikatakan oleh al-Attas bahwa terserapnya adab dalam diri,

bukan sekedar menghasilkan manusia sebagai warga negara yang baik.15 Namun

juga melahirkan manusia yang baik secara individu. manusia yang baik yang

dimaksud di sini adalah:

Manusia yang sadar insaf akan tangungjawabnya kepada Allah
SWT sebagai Tuhan yang senantiasa disembah; yang memahami
dan melaksanakan tangungjawabnya kepada diri sendiri. Dan
kepada masyarakat dengan adil dan yang senantiasa berusaha
memperbaik setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna.16

Menurut penulis, keberadaan pembahasan adab sejalan dengan agama

Islam, ia menjadi salah satu inti dari ajaran Islam. Hal ini dikarenakan dalam adab

terdapat beberapa unsur penting yaitu: aqidah, ibadah, adab, dan muamalah, Ini

semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Manakala salah satu dari perkara tersebut di

lupakan, maka akan terjadi ketimpangan dalam perkara dunia dan akhiratnya. Hal

ini sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an Al-Furqon (25: 63):







Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah)
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati
dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.

14 Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), h. 54.
15 Al-Attas, Islam dan Sekularisme. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Khalif Muammar

(Bandung: PIMPIN, 2010), h. 184.
16 Al-Attas, Risalah, h. 54.
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Dan juga firman Allah Azza Wajalla:












Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka
bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.Dan
sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara
keledai (QS. Luqman [31] : 18-19).

Dan Allah SWT juga berfirman:











Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran (QS. An-Nahl [16] : 90).

Rasulullah saw bersabda:

Dari Abu Dzar , ia berkata, Rasulullah saw bersabda
kepadaku: “Taqwalah kamu kepada Allah di mana saja
kamu berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan
yang menghapusnya, dan berakhlaqlah kepada manusia
dengan akhlaq yang baik.” (HR At-Tirmidzi nomor 1987, ia
berkata hasan. Lihat hadis ini dalam karya Imam Nawai, Arba’in).

Semua dalil diatas, menunjukkan pentingnya adab bagi manusia. Oleh

karena itu, hendaknya kita selalu memanifestasikan hal tersebut agar kita
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mendapatkan kedudukan yang mulia dihadapan Allah dan RasulNya serta

manusia.  Dari penjelasan dtersebut di atas, maka terlihat jelas betapa pentingnya

adab bagi manusia dalam Islam. Allah SWT telah menjelaskan bahwa adab

memiliki pengaruh yang besar untuk mendatangkan kecintaan dari manusia,

sebagaimana firman-Nya:















Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut, terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali
'Imran [3]: 159).

Selain itu, pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia

kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk. Serta

dapat mengatur, mengarahkan manusia kepada fitrahnya yaitu menyembah dan

taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah SWT, dengan adab yang benar niscaya

manusia dapat menyelamat dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan

yang keliru lagi menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang benar terhadap

adab ini pula, dapat mennghaluskan budipekerti seseorang. Sehingga dapat

dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin tinggi pulalah budi

pekertinya.
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Menurut hemat penulis, pemahaman yang benar terhadap adab juga

memiliki keterkaitan terhadap beberapa pengaruh, di mana pengaruh-pengaruh

tersebut juga berperan dalam membentuk kondisi adab dalam diri manusia.

Pengaruh-pengaruh tersebut, antara lain:

a. Pengaruh Ajaran Agama

Agama memiliki hubungan erat dengan terbentuknya adab dalam diri

manusia. Setiap agama mengandung suatu ajaran untuk menciptakan penganutnya

memiliki tingkah laku yang baik. Diketahhui bahwa ajaran-ajaran tersebut

tersebut memilki dua macam aturan, yaitu:

1) Aturan yang bersifat teknis, seperti tatacara makan, tata cara pesta, tata

cara bergaul, tata cara berumah tangga yang dapat diterima secara

umum.

2) Aturan bersifat nonteknis yaitu aturan-aturan yang lebih umum, seperti

jangan berdusta, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menganiaya

dan sejenisnya.17

Dalam Islam, untuk melihat kekuatan dan kelemahan iman seseorang,

dapat dilihat dari tingkah lakunya. Dari tingkah laku tersebut merupakan

perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya biak,

pertanda ia memiliki iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, seseorang

dapat dikatakan mempunyai iman yang lemah.

Setiap muslim yang ingin melakukan perbuatan, untuk memenuhi

kebutuhan nalurinya, maka wajib secara syara’ mengetahui hukum Allah SWT

17 Muhaimin, Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: Kalam Mulia,
1989), h. 25.
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tentang perbuatan tersebut sebelum melakukannya. Bagi setiap muslim wajib

untuk berbuat baik, seluruh perbuatannya harus sesuai dengan hukum Islam, tidak

melakukan sesuatu apa pun kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan

Allah SWT. Seorang muslim memiliki keterkaitan terhadap hukum Allah, karena

Islam melalui sumber Al-Qur'an dan Hadist mengatur secara global semua hal dan

perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Allah telah menjadikan

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna, berskala universal,

manusiawi dan lengkap.

Kepatuhan terhadap ikatan hukum syara' tersebut dapat mendatangkan

rahmatan lil’alamin, yaitu kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan. Untuk

mencari kebahagiaan dan tujuan-tujuan baik lainnya, harus menggunakan jalan

yang baik dan benar, yaitu jalan yang hanya ditempuh manusia dengan pengikuti

aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Aturan-

aturan hukum syara' tersebut sesuai dengan akal manusia, dan tidak berlawanan

dengannya, karena akal (melalui rasio) turut menentukan baik dan buruknya suatu

perbuatan.18

Sebaliknya sifat menentang hukum syara' dapat mendatangkan latnat

Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Seperti halnya, Islam melarang umatnya

senantiasa berbuat baik kepada dirinya dan jangan sampai membunuh dirinya

sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam al-Qur’an:







18Abdul Aziz Wahab Sapriya, Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan,
(Bandung: Alfabeta, 2011)h. 34-35.
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Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam Keadaan
kafir, mereka itu mendapat la'nat Allah, Para Malaikat dan manusia
seluruhnya (QS. Al-Baqarah [2]:161),

Perbuatan yang buruk biasanya dilandaskan pada nafsu yang tidak baik.

Apabila ia mempunyai nafsu yang tidak baik, maka orang tersebut pasti

mempunyai sifat tercela. Sifat ini sangat disenangi oleh Iblis, karena siapa yang

memiliki sifat tercela berarti orang tersebut sudah mengikuti bisikan Iblis. Islam

menjelaskan kepada para penganutnya agar senatisas menjahi rayuan dan bisikan

iblis. Karena Iblis dianggap sebagai makhluk yang membawa kepada kejahatan

dan kerugian. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an:















Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat
jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak
kamu ketahui (QS. Al-Baqarah [2]:168-169).

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa siapa saja manusia yang tidak

mempunyai tingkahlaku yang baik  niscaya orang itu mendapat siksaan di dunia

dan mendekam dalam neraka di akhirat. Karena itu semua manusia dituntut untuk

memiliki tingkah laku yang baik. Caranya adalah melalui pendidikan agama.

Agama Islam mengajarkan kepada manusia bahwa hidup di dunia ini tidak kekal
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dan semua kehidupan nantinya berakhir dengan kematian. Agama juga

mengajarkan kepada manusia bahwa diakhirat nanti manusia akan menerima

balasan dari semau yang telah mereka perbuat. Oleh sebab itu, agama menyeru

kepada manusia untuk berbuat baik dalam hidupnya. Manusia harus beribadah

kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar tidak menyesal dikemudian hari. Jika

manusia pernah berbuat dosa, maka hendaklah manusia itu segera bertobat kepada

Allah, agar tehindar dari penyesalan atau kerugian.

Oleh karena itu, agama sekali lagi mengingatkan kepada manusia supaya

ia tetap istiqamah dalam kebaikan dan senantiasa sealalu menanakan adab dalam

diri. Karena, sebagaimana diketahui bahwa barang siapa yang melakukan

perbuatan tercela, menandakan hatinya juga tercela. Allah SWT tidak menyukai

orang yang hatinya buruk. Allah SWT berfirman:
















Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-
Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak membelokkan
(sedikitpun) di dalamnya; sebagai bimbingan yang lurus, untuk
memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah
dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman,
yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat
pembalasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-
lamanya.(QS.Al-Kahfi:1-3).
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Katakanlah,"Tidak sama yang baik dengan yang buruk itu,
meskipun yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah
kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat
keberuntungan" (QS.Al-Maidah:100).

b. Pengaruh Nafsu Manusia

Nafsu ialah pendorong yang mewujudkan berbagai keinginan seperti ingin

makan, minum, berpakaian, bersenang-senang, berumah tangga, hubungan

biologis, ingin pangkat, jabatan dan kemewahan dunia. Selain itu ada pula

perasaan tidak senang kalau dihina orang lain, diganggu kehormatan dan harta

bendanya. Ini menandakan bahwa  mempertahankan diri dan kesemuanya itu

adalah atas dorongan hawa nafsu. Nafsu dapat menimbulkan kebaikan, juga

pertentangan dengan orang lain dan tindakan menyinggung kehormatan orang

lain. Nafsu juga dapat mengantarkan pada kesesatan.

Nafsu ibarat mesin kendaraan. Kendaraan dapat berjalan disebabkan

mesinnya hidup, tetapi bukan hanya mesin yang dibutuhkan oleh sebuah

kendaraan. Ada mesin tapi tidak mempunyai rem dapat mengakibatkan bahaya

kecelakaan dan terjerumus ke jurang. Demikian pula dengan nafsu, tanpa kendali

pasti  menjerumuskan manusia itu sendiri. Adapun rem untuk nafsu adalah ajaran

agama, sebab agama memberi petunjuk kepada kebaiakan yang berguna dan

bermanfaat. Selain itu agama juga memberi peringatan  kepada hal-hal buruk yang

menimbulkan kecelakaan.

Lain halnya bila nafsu dapat dikendalikan oleh nurani yang berpedoman

kepada Al-Qur’an dan Hadis maka nafsu ini di sebut nafsu Muthmainnah atau
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nafsu Al-Nathiyah. Nafsu yang demikian membawa ketenangan bagi pemiliknya,

sebab segala dorongan teratur, tertib, penuh perhitungan, yang kesemuanya

menimbulkan kebaikan. Sebab segala dorongan teratur, tertib, penuh perhitungan,

segala keinginan orang yang bernafsu muthmainnah, tidak bertentangan dengan

Al-Qur’an, menjadi pedoman dan merupakan nafsu yang telah diredoi oleh Allah.

Nafsu adalah organ rohani (jiwa) yang besar pengaruhnya dan yang paling

banyak diantara anggota rohani (jiwa) yang mengeluarkan intruksi kepada

anggota badan untuk berbuat atau bertindak. Nafsu juga dinyatakan sebagai

penyebab timbulnya penyakit rohani, karena nafsu itu menimbulkan sifat dan

sikap yang buruk dalam rohani manusia serta mendorong manusia untuk

melakukan sesuatu yang jahat yang di larang oleh agama, juga norma-norma yang

berlaku. Mengendalikan nafsu dapat terhindar dari perbuatan yang menimbulkan

dosa.19 Jika nafsu seseorang itu baik, maka melahirkan sikap yang baik,

sebaliknya jika nafsu seseorang itu buruk, maka ia melahirkan sikap yang buruk

pula. Jiwa yang baik dikuasai oleh nafsu yang baik, mengarah kepada kebaikan,

sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Jiwa yang kotor dikuasai oleh nafsu yang

buruk, dorongan yang terdapat di dalam jiwa itu mengarah kepada keburukan dan

perbuatan tercela yang menyimpang dari ajaran agama.

Nafsu yang baik harus dipupuk agar berkembang dan membuahkan

kebajikan dalam hidup untuk mengabdi kepada Allah, berbakti kepada orang tua,

belajar dengan giat. Menahan diri dari perbuatan ma’siat merupakan gejala-gejala

nafsu yang baik. Mengendalikan nafsu berarti menahan dorongan-dorongan jiwa

19 Dasmawie Umary, Materi Akhlak (Solo: Ramadani Solo, 1999), h. 22-23.
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yang mengarah kepada jalan yang menyimpang dari ajara agama.20 Menurut Ibnu

Arabi, yang dikutip oleh Ridwan Lubis bahwa nafsu manusia terbagi menjadi tiga

nafsu, yaitu:21

1) Nafsu syahwaniyyah, nafsu ini ada pada manusia dan binatang, yaitu

nafsu yang cenderung pada kelezatan misal makanan, minuman dan

syawat jasmaniah, misalnya bersenang-senang dengan perempuan. Jika

ini tidak dikendalikan maka manusia tidak beda dengan binatang dan

hidupnya menjadi leodonisme. Nafsu syahwaniyyah atau nafsu

ammarah atau nafsu syaithoniyah ialah jiwa yang belum mampu

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum

memperoleh tuntunan, belum menentukan mana yang manfaat, mana

yang mudhorat, tetapi kebanyakan ia mendorong kepada hal-hal yang

tidak patut. Ia menimbulkan tindakan khiyanat dengan segala akibat-

akibatnya yang tiada patut dipuji, ia enggan menerima adveis, gagasan

dan saran. Menganggap semua advis, gagasan dan saran merupakan

lawan dan penghalang tujuan. Ia gembira mererima bisikan Iblis dan

syaitan yang menunjukkan kepada jalan yang buruk dan terkutuk. Ini

yang digemarinya, semua yang bertentangan dengan keinginannya di

anggap sebagai musuhnya, sedangkan yang sejalan dengan

kemauannya adalah sahabat karibnya. Allah berfirman:

20 Departemen Agama RI, Akidah Akhlak, Cet. 3 (Jakarta: Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1995/1996), h. 73.

21 Ridwan Lubis, Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang
Kehidupan Beragama, 2005), h. 63-67.
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Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan
kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi) nya, akan tetapi telah
tetaplah perkataan (ketetapan) daripadaKu, "Sesungguhnya
akan aku penuhi neraka jahannam dari golongan jin dan
manusia bersama-sama. (Qs.As-Sajdah:13).

2) Nafsu ghadabiyyah, nafsu ini ada pada manusia juga pada binatang

yaitu nafsu yang cenderung kepada amarah, merusak, ambisius, senang

meguasai dan mengalahkan segala cara. Nafsu ini lebih kuat dibanding

dengan syahwaniyyah dan lebih berbahaya bagi pemliliknya, jika tak

terkendalikan. Ia cenderung dengki, tergesa-gesa, tidak tenang, cepat

mengambil keputusan untuk melakukan hal negatif terhadap

saingannya tanpa pertimbangan matang dan rasional. Nafsu

alghadabiyyah atau nafsu lawwaamah ialah jiwa yang telah

mempunyai rasa insaf dan menyesal sesudah melakukan sesuatu

pelanggaran. Ia tidak berani melakukan secara terang-terangan dan

tidak pula mencari cara gelap-gelapan melakukan sesuatu, karena ia

telah sadar akibat pekerjaannya. Sayang sekali ia belum mampu dan

tidak kuat mengekang nafsu yang jahat, oleh karena itu ia masih selalu

dekat dengan perbuatan atau pekerjaan maksiat. Setelah ia melakukan

pekerjaan yang dilarang oleh agama, barulah timbul keinsyafan dan

penyesalan. Lalu mengharap agar perbuatan kejahatannya jangan

terulang lagi dan memperoleh ampunan Allah. Nafsu alghadabiyyah
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atau nafsu lawwaamah dapat melihat dirinya dengan keadaan sadar,

dapat membedakan baik dan buruk, hanya rentan terhadap kejahatan.

Apabila dia telah mengenal dirinya maka ia berusaha meninggalkan

jalan yang buruk dan bertobat kepada Allah. Allah berfirman:





Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui
siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling
Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS.Al-
Qalam:7).

Al-nafsu mutmainnah, nafsu ini yang membedakan antara manusia dengan

binatang. Dengan nafsu ini manusia mampu berfikir, mengambil hikmah,

memahami fenomena-fenomena alam. Dengan nafsu ini, manusia menjadi agung,

besar cita-citanya, kagum terhadap dirinya, sehingga bersyukur kepada Tuhan-

Nya. Nafsu ini menjadikan manusia dapat mengendalikan kehendak menuju

kebaikan. Nafsu mutmainnah ialah hawa nafsu yang telah mendapat tuntunan,

bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Ia mendatangkan ketenangan jiwa,

melahirkan perbuatan yang baik, membentengi serangan kekejian dan kejahatan,

memukul mundur musuh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin,

mendorong melakukan kebajikan serta menghambat pekerjaan kejahatan. Nafsu

mutmainnah bisa di bilang nafsu yang sempurna, karena nafsu ini mengikuti

aturan-aturan yang diberikan Allah SWT.
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Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan
hati yang ridho (puas) lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke
dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam
surga-Ku (QS.Al-Fajr:27-30).

Manusia harus berusaha agar nafsu tertap menjadi baik dan jiwa tetap

mulia dengan melatih diri secara tekun, menjalankan ajaran agama, meninggalkan

segala larangan agama dan bertaubat jika pernah melakukan dosa. Karena hanya

dengan itulah jiwa menjadi tenang dan tentram penuh rasa bahagia. Allah SWT

berfirman:










Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang
yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka; bukan
(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat (QS.Al-Fatihah:6-7).

c. Pengaruh Adat-Istiadat

Tingkah laku manusia juga dapat dipengaruhi oleh adat istiadat. Adat

istiadat menganggap baik bila mengikutinya dan menanam perasaan kepada

mereka  bahwa adat istiadat itu membawa kebaikan. Apabila seorang dari mereka

menyalahi adat istiadat, sangat di cela dan dianggap ke luar dari golongan dan

bangsanya. Ada beberapa alasan mengapa adat istiadat dipertahankan:

1) Adanya kepercayaan turun-temurun. Ada keyakinan yang

menyimpang secara turun-temurun. Ada hikayat-hikayat dan khufarat-

khufarat yang menganggap bahwa syetan dan jin membalas dendam

kepada orang-orang yang menyalahi perintah-perintah adat istiadat dan
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malaikat memberi pahala bagi yang mengikutinya. Padahal tidak

demikian.

2) Adanya tradisi yang kokoh. Beberapa upacara, keramaian, pertemuan

yang menggerakkan perasaan dan mendorong bagi para hadirin untuk

mengikuti maksud dan tujuan upacara itu. Seperti mengikuti upacara

adat-istiadat kematian, upacara pernikahan, ziarah kubur dan upacara

adat lainnya. Ada yang disesuaikan dengan ajaran agama dan ada juga

yang bertentangan.22

Pada suatu waktu orang-orang berpendapat bahwa baik itu apa yang sesuai

dengan adat-istiadat dan buruk itu apa yang menyalahinya. Di luar adat-istiadat,

orang-orang merdeka melakukan apa yang mereka kehendaki. Bahkan pada masa

ini pun banyak orang-orang umum yang berpendapat serupa itu.

Mereka berbuat apa yang mereka perbuat, karena sesuai dengan adat-

istiadat golongan mereka dan mereka menjauhi apa yang mereka jauhi karena

golongan mereka tidak melakukannya. Maka ukuran baik dan buruk menurut

pandangan mereka adalah adat-istiadat golongannya. Orang-orang kampung, bila

keluarganya sakit, tidak mengundang dokter untuk mengobatinya. Bila seorang

dari keluarga mereka meninggal dunia, terpaksa mengeluarkan uang yang tidak

sedikit untuk melakukan peringatan ritual adat, karena jika ia tidak melakukan

demikian itu, di cela oleh lingkungannya, sebab menyalahi adat-istiadat mereka.

Dalam penyelidikan adat-istiadat tidak dapat digunakan sebagai ukuran

dan pertimbangan, karena sebagian dari perintah-perintahnya tidak masuk akal

22 Zubaedi, Islam dan Benturan Antar Peradaban: Dialog Filsafat Barat dengan Islam,
Dialog Peradaban dan Dialog Agama (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 23-24.
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dan setengah merugikannya. Banyak perbuatan-perbuatan yang salah, tetapi

mereka menyatakan bahwa itu kebaikannya; seperti mengubur anak

perempuannya hidup-hidup dilakukan oleh sebagian bangsa Arab jahilliyah.

Mereka menganggap perbuatan itu tidak tercela dan tidak salah. Berpegang adat-

istiadat itu meskipun tidak seluruhnya benar, ada juga faedahnya. Seperti banyak

orang-orang yang tidak mau mencuri, minum-minuman keras karena mengikuti

adat-istiadat, takut dari lingkungan yang mengecam dan mencemoohkannya.

Tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat tertentu yang diwariskan oleh

nenek moyang mereka. Aturan menurut adat istiadat merupakan suatu perbuatan

baik bagi mereka yang menjaga dan melaksanakannya. Dipandang buruk bagi

mereka yang tidak mengindahkan. Adapun pengaruh adat yang sangat kental

dapat terjadi seperti:

1) Mudah mengerjakan pekerjaan yang sudah diadakan itu, seperti

membiasakan diri memakai gamis (jubah), peci dan sarung disuatu

daerah.

2) Kurang memperhatikan waktu dan perhatian sebelum diadakannya

perbuatan baik, seperti sifat pembawaan dalam kelompok, kebiasaan

kenduri tanpa undangan, tradisi yasinan, berkumpul untuk

bermusyawarah hanya dengan pemberitahuan pengeras suara di

masjid;

Terdapat dua faktor yang telah menentukan lahirnya adat istiadat itu,

yaitu:
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1) Karena ada kecenderungan hati kepada perbuatan itu, sesorang merasa

senang melakukannya (tertarik oleh sikap perbuatan itu);

2) Diikuti kecenderungan hati tersebut dengan praktek yang diulang-

ulang, sehingga terbiasa.23

Adat istiadat tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai baik buruknya

perbuatan manusia, karena sering terjadi peraturan adat menyalahi rasio (akal

sehat). Selain itu adat yang berlaku disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

Jadi yang dipandang baik oleh suatu adat belum tentu diterima oleh adat lainnya-

lainnya. Ada beberapa cara yang dapat mengubah adat kebiasaan lama menjadi

adat yang baru secara rasional dan diterima masyarakat, diantranya adalah:

1) Niat dan kemauan yang kuat untuk mengubah adat kebiasaan yang

lama ke yang baru;

2) Keyakinan pada kebaikan terhadap adat yang baru;

3) Penolakan-penarikan terhadap adat yang lama menjadi adat yang baru;

4) Menggunakan kesempatan untuk melaksanakan adat yang baru;

5) Faktor pendidikan, ilmu dan teknologi moderen.24

d. Pengaruh Kebahagiaan

Diketahui bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk mencapai

kehidupan yang bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah kelezatan dan sepi dari

kepedihan. Bahagia itu merupakan tujuan akhir dari hidup manusia, maka

perbuatan yang mengandung kelezatan adalah perbuatan yang baik, dan perbuatan

23 Rahmat Djatmika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), Cet. 2 (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1996), h. 49.

24 Udin Saripudin Winataputra, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif
Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), h. 54.
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yang mengandung kepedihan adalah perbuatan yang buruk. Paham ini juga

menyatakan, agar manusia mencari sebesar-besarnya kelezatan, bahkan apabila

dihadapkan kepada pilihan beberapa perbuatan, yang paling besar kelezatannya

itulah yang harus dipilih. Kelezatan itu sendiri di ukur melalui dampak resapan

dan lama waktu kejadiannya. Ukuran yang dapat dipergunakan adalah: 25

1) Kebahagiaan diri (Eguistic Hedonis). Menurut paham ini, manusia

hendaknya mencari sebanyak mugkin kebahagiaan untuk dirinya, dan

harus memilih apa yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri.

2) Kebahagiaan bersama (Universalistic Hedonis). Paham yang

menghendaki agar manusia mencari kebahagiaan yang sebesar-

besarnya untuk sesama manusia, bahkan untuk segala mahluk yang

berperasaan. Kepentingan kebahagiaan menurut paham ini diukur dari

kebahagiaan bersama (umum). 26

Ada pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan manusia dapat dikatakan

baik bila ia berhasil menciptakan kebahagiaan bagi dirinya dan bagi orang

banyak. Para pengikut aliran ini membagi kebahagiaan menjadi dua, yaitu: 27

1) Kebahagiaan diri

Pendapat ini mengatakan bahwa manusia itu hendaknya mencari sebanyak

mungkin kebahagiaan untuk dirinya dan mengorientasikan segala usahanya

kearah kebahagiaan. Dalam hal ini, bila seseorang bimbang diantara dua

25 Asmaran AS., Pengantar Studi Akhlak, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),
h. 28.

26 William F O’neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
h. 54.

27 Syari’ati, Ali., Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat, Penerjemah Afif
Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 65-68.
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perbuatan, maka harus ditinggalkan atau diperbuat? Dalam hal ini, ia

memperhitungkan banyak sedikitnya kebahagiaan (kenikmatan) dan

kepedihan yang ditimbulkannya untuk dirinya. Kalau besar kenikmatannya,

maka ia baik dan bila besar kepedihannya, maka ia buruk.

2) Kebahagiaan bersama

Paham ini menghendaki agar manusia mencari kebahagiaan yang sebesar-

besarnya untuk sesama manusia, bahkan untuk segala makhluk yang

berperasaan. Untuk memberikan nilai terhadap suatu perbuatan baik atau

buruk, yang perlu diperhatikan adalah kesenangan dan kepedihan yang

diakibatkan oleh perbuatan itu. Dalam hal ini bukan untuk diri sendiri tetapi

untuk seluruh makhluk, ikut merasakan kenikmatan dari akibat perbuatan itu.

Jadi, menurut pengikut paham ini, kebahagiaan sejati bukan dimiliki oleh

orang yang melakukannya, tetapi kenikmatan semua orang yang ada hubungannya

dengan perbuatan itu. Sipelaku kebaikan harus mempertimbangkan jangan sampai

berat sebelah kepada dirinya. Kebahagiaan bersama harus menjadi pokok

pandangan setiap orang. Suatu perbuatan bernilai baik bila menghasilkan

kebahagiaan kepada manusia. Dia adalah utama, meskipun menghasilkan

kepedihan kepada sebagian kecil orang atau kepada sipembuat sendiri.

f. Pengaruh Undang-Undang

Undang-undang ialah ketetapan hukum dan petaturan-peraturan yang

berlaku disebuah negara secara formal dan menjadi landasan pokok untuk

mengatur jalannya sebuah negara. Dimanapun  manusia berada akan selalu ada
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undang-undang yang mesti dijunjungnya dengan penuh kepatuhan. Terdapat

berbagai undang-undang, diantaranya:28

1) Undang-udang konservasi alam, seperti perlindungan tanah gundul

yang menyebabkan terjadi bajir;

2) Undang-undang negara, ia bersifat praktis, bisa diubah sesuai dengan

keadaan;

Oleh karena itu, undnag-undang etika selalu mengarahkan manusia untuk

berbuat baik, tetapi ada kalanya etika sesorang buruk, yang diakibatkan oleh

kurangnya perhatian orang tuanya terhadap pembinaan dan pendidikan etika pada

keluarhanya.

3. Ruang Lingkup Konsep Adab

Menurut al-Attas, pada zaman Arab jahiliah, istilah adab diartikan sebagai

“undangan kepada suatu perjamuan istimewa yang di dalamnya terdapat

perbincangan yang mulia”. Pada zaman Islam, makna istilah adab mengalami

peng-Islaman dengan memasukan unsur-unsur rahaniah dan keilmuan ke dalam

konseptualnya. Peng-Islaman pengertian ini, sebagaimana digambarkan oleh al-

Attas sebagai berikut:

Al-Qur’an Suci adalah undangan yang suci dari Allah SWT kepada
suatu perjamuan ruhaniah dan pencapaian ilmu yang sebenar
mengenainya bearti menikmati hidangan yang lezat di dalamnya.
Menikmati hidangan yang lezat dalam suatu perjamuan istimewa
dan dimuliakan dengan kehadiran tetamu yang mulia dan terhormat
mengandaikan sikap dan perilaku yang juga sesuai dengan keadaan
itu. Begitu jugalah ilmu pengetahuan harus dinikmati dan

28 Muhaimin, Problematika Agama, h. 33.
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dimuliakan serta dituntut dengan memenuhi segala syarat dan
peraturan yang sesuai dengan sifatnya yang mulia itu.29

Selanjutnya, arti istilah adab kemudian mengalami perkembangan yang

secara historis sebenarnya pergerakan semacam ini bisa dilihat sebagai sudah

berkembang selama masa Umayyah, ketika adab secara bertahap dipandang

sebagai mencangkup semua kesusasteraan dan kebudayaan orang-orang Arab.

Kemudian  selama masa Abbasiyah dan dengan tercapainya peng-Islaman

sebagian besar dunia, adab dikembangkan lebih lanjut sehingga meluas melebihi

kebudayaan dan kesusasteraan Arab dan mencangkup pula ilmu-ilmu dan disiplin-

disiplin kemanusiaan dan masyarakat-masyarakat muslim lainnya, terutama

orang-orang Persia dan bahkan termasuk pula ke dalam jelajahnya kesusasteraan,

ilmu dan filsafat peradaban-peradaban lain seperti India dan Yunani. Tetapi

selama masa Abbasiyah ini pulalah dimulai pembatasan mkna adab adab yang

telah ter-Islamkan yang sesungguhnya sedang dalam proses untuk

mengungkapkan dirinya. Tidak syak lagi hal ini antara lain diakibatkan oleh

terjadinya pengobatan serta hadirnya administrasi dan birokrasi. Adab secara

bertahap menjadi terbatasi pada belles letres (kesusasteraan), dan etiket

propesional dan sosial.30

Pernyataan al-Attas tersebut, turut pula dibenarkan oleh Raghib. Kata

Raghib, istilah adab pada zaman Umayyah mempunyai arti at-Ta'lim

(pengajaran), sehingga dari kata itu lahir kata turunan al-Mu'addibun yaitu

sebutan bagi orang-orang yang masa itu bertugas memberikan pelajaran tentang

puisi, khutbah, sejarah orang-orang Arab, mulai dari keturunan mereka sampai

29 Al-Attas, Konsep Pendidikan, h.. 57.
30 Ibid., h. 78.
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pada peristiwa-peristiwa yang mereka alami di zaman Jahiliyyah dan zaman

permulaan Islam kepada putera-putera khalifah. Sementara pada zaman

Abbasiyyah yang terkenal dengan zaman kebangkitan ilmu pengetahuan, kata

Adab mempunyai arti at-Tahdzibu wa at-Ta'liimu ma'an (pendidikan dan

pengajaran), atau berarti semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan umat manusia

dan juga tata cara yang perlu diikuti dalam suatu disiplin tertentu. Arti "Adab"

pada masa ini lebih mengacu pada kebudayaan. Seperti yang pernah ditulis oleh

Ibn al-Muqaffa (wafat 142 H.) dalam bukunya yang berjudul al-Adab al-Kabir

yang berisikan kumpulan-kumpulan surat-surat panjang Ibn al-Muqaffa' yang

terbagi menjadi dua bagian yaitu khusus mengenai sultan, politik, dan

pemerintahannya, dan yang berhubungan dengan persahabatan dan sejenisnya.

Pada masa ini, istilah "Adab" telah meluas artinya dan sering diterapkan pada

puisi, prosa, peribahasa, dan balaghah, juga diterapkan pada bidang ilmu nahwu,

sharf, ushul, dan sebagainya.31

Pada Abad ke-4 H, kata "Adab" semakin memiliki arti yang luas, sehingga

terkadang dari kata itu difahami sebagai segala sesuatu yang keberadaannya

mengandung nilai pendidikan, peningkatan intelektual dan moral manusia baik

dari segi sosial maupun budaya, serta pembentukan seseorang menjadi cemerlang,

memiliki keistimewaan yang cocok bagi penampilan figur kelas elit dalam

kehidupan intelektul sekaligus kehidupan material. Kata "Adiib" yang berarti

satrawan, mengarah kepada makna yang kita sekarang dari kata "mutsaqqif" yang

berarti budayawan atau orang yang memiliki intelektual tinggi. Dengan

31Lihat Raghib as-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia (Jakarta: al-Kautsar,
2011), h. 357-363.
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berakhirnya abad ke-4 H, seiring dengan berkembangnya ilmu bahasa dan sastra,

kata "Adab" mengandung pengertian ungkapan-ungkapan yang indah, baik dalam

bentuk puisi maupun prosa, dan ungkapan-ungkapan yang memerlukan penafsiran

dan penjelasan yang bekenaan dengan segi-segi baik dan buruk yang terdapat di

dalamnya. Makna "Adab" yang demikian itu, masih dapat difahami dan

digunakan pada masa sekarang (modern). 32

Dari sini, kita dapat mengatakan bahwa kata "Adab" memiliki dua makna

yang berbeda. Pertama, kata "Adab" dalam pengertian yang khusus berarti

perkataan indah yang menimbulkan kenikmaan seni dalam jiwa pembaca atau

pendengarnya, baik perkataan itu berbentuk puisi maupun prosa. Kedua, kata

"Adab" dalam pengertian umum, yaitu hasil cipta rasa akal yang dilukiskan dalam

kata-kata yang ditulis dalam buku-buku.

Menurut hemat penulis, dari penjelasan al-Attas disebut di atas dapat

dipahami bahwa pembahasan ruang lingkup adab sangat luas cakupannya. Tidak

terbatas pada masalah manusia semata. Pembahasan ruang lingkup adab itu dapat

dipaparkan sebagai berikut: Pertama, adab merupakan kegiatan yang mengatur

hubungan seseorang dengan Khaliknya (tauhid), kelengkapan uluhiyah dan

rububiah seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasul

Allah, kitab-kitabNya, hari kiamat dan ketetapan kadar baik-buruk dari Allah.

Kedua, adab merupakan kegiatan yang mengatur kedisiplinan seseorang terhadap

dirinya, terhadap sesamanya dan mengatur kegiatan sehari-hari. Ketetapan ini

disusun sendiri secara sistimatis mulai dari bangun tidur, melakukan kegiatan atau

32Ibid., h. 384-390.
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aktifitas, istitahat, kerja hingga tidur kembali. Dalam bahasa Islam ketetapan itu

disebut al-‘asr (waktu-waktu yang telah ditentukan) yaitu dengan melakukan

shalat lima waktu sehari semalam. Waktunya tidak boleh dirubah kecuali hal-hal

yang telah ditetapkan untuk membolehkannya.

Ketiga, adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan sesema

manusia yang menyangkut kehidupannya. Manusia yang beradab senatiasa

memiliki pengetahuan yang baik dalam menempatkan segala kedudukan dan

martabat segala ciptaan Allah SWT dalam hidup ini, termasuk hubungan dengan

manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaan Allah SWT, yang

semua itu telah diatur atau ditata oleh Allah SWT, yang kemudian disampaikan

para utusan-Nya kepada manusia. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Kitab

suci al-Qur’an:






















Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit
berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati
(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan
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bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah)
bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah (2): 164).

4. Unsur-Unsur Membentuk Adab

Menurut al-Attas, untuk menciptakan manusia yang beradab, ada beberapa

hal yang harus dikenal, difahami dan dijalani oleh umat Islam, di antaranya:

a. Islamisasi Diri Dari Kejahilan

Menurut al-Attas, untuk membentuk adab, pertama-tama, umat Islam

harus membebaskan (meng-islamisasi-kan) dirinya dari kejahilan. Adapun yang

dimaksud dengan “islamisasi” itu sendiri adalah:

Pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan dari tradisi-
tradisi yang berunsur magis, mitologi, animism, kebangsaan-
kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, dan sesudah itu
pembebasan dari kungkungan sekular terhadap akal dan bahasanya.33

Sedangkan, kejahilan yang dimaksud di sini adalah kejahilan yang :

Meleyapkan kesadaran akan tangung jawabnya terhadap meletakan
amanah ilmu dan akhlak pada tempatnya yang wajar, sehingga
sanggup membiarkan sahaja kekeliruan dan berbagai macam
penyelewengan dalam ilmu dan amal terus mengharungi pemikiran
dan perbuatan para sarjana dan cendikiawan kita yang kebanyakan
masih terbelanggu pada gelang penghambaan ilmu-ilmu orientalis
dan kolonial.”34

Menurut al-Attas, bermasalahnya peradaban Barat itu disebabkan Barat

merumuskan pandangannya terhadap kebenaran dan realitas bukan berdasarkan

kepada wahyu dan dasar-dasar keyakinan agama, tetapi berdasarkan pada tradisi

kebudayaan yang diperkuat oleh dasar-dasar filosofis (akal) semata.35 Al-Attas

tidak mempermasalahkan para sarjana muslim belajar ke pada Barat, namun para

sarjana mesti cerdas dalam mengenal dan memahami peradaban dan kebudayaan

33 Lihat Al Attas, Islam dan Sekularisme, h. 54-55.
34 Al-Attas, Risalah, h. vii.
35 Al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 167.
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Barat itu sendiri. Kebanggaan yang berlebihan terhadap Barat  akan

mengakibatkan melupakan Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang sejati

akhirnya membawa kejahilan yang banyak dalam dunia Islam. Kata al-Attas:

Muslim tertenggam belenggu kafir,
Akhirat luput, dunia tercecer,
Budaya jahil luas membanjir,
Banyak yang karam tiada tertaksir.

Bahkan, dalam bukunya, Islam dan Sekularisme, al-Attas juga

menjelaskan perihal kebanggaan yang berlebihan dari umat Islam terhadap dunia

Barat sehingga melupakan para ilmuan dan ulama yang sejati di masa lalu. Kata

al-Attas:

Orang-orang besar Islam di masa lalu sesungguhnya bukanlah tokoh
ideal intelektual mereka; orang seperti Rousseau. Comte, Mill dan
Spencer adalah menempati tokoh ideal intelektual mereka (umat
Islam, terkhusus para serjana dan cendikiawan muslim masa kini).36

Al-Attas mengajak umat Islam, khususnya para sarjana dan cendikiawan

muslim untuk mengenal dan memahami secara cerdas dan ktritis terhadap sesuatu

yang datang dari dunia Barat. Pentingnya hal ini, al-Attas gambarkan dalam buku

Risalah, bahwa:

Seperti juga dalam ilmu peperangan, kau harus mengenali siapakah
dia seteramu itu. Dimanakah letak kekuatan dan kelemahan
tenaganya. Apa helah dan tipu muslihatnya bagi mengalahkanmu.
Bagaimanakah cara dia menyerang. Siapakah yang diserangnya. Dari
jurusan manakah serangan itu didatangkan. Siapakah yang
membantunya, baik dengan secara disadari maupun tidak disadari.
Maka begitulah kau akan lebih insaf lagi memahami nasib serta
kedudukan Islam dewasa ini. Apakah penjelasan mengenai seterumu
itu dapat dipaparkan.37

36Ibid., h. 139.
37 Al-Attas, Risalah, h. 9.
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Al-Attas mengajak umat Islam, khususnya para sarjana dan cendikiawan

muslim untuk mengenal dan memahami dengan benar peradaban Barat serta

faham asas Barat yang telah menyelinap masuk dan telah berhasil ditanamkan ke

dalam pemikiran umat Islam sehingga membawa krisis kepemimpinan umat

Islam.38 Al-Attas menjelaskan bahwa peradaban Barat” adalah:

Hasil warisan yang telah dipupuk oleh bangsa-bangsa Eropa dari
peradaban Yunani kuno, yang kemudian diadun pula dengan
campuran peradaban Rumawi dan unsur-unsur lain dari hasil cita
rasa dan gerak daya (proses) bangsa-bangsa Eropa sendiri,
khususnya dari suku-suku bangsa Jerman, Inggris dan Perancis.39

Adapun yang dimaksud faham asas Barat yaitu faham sekularisme, al-

Attas mencatat bahwa sekularisme adalah “faham yang membebaskan pandangan

hidup manusia dari hubungan agama dan kemudian dari hubungan matafisika

yang mengatur akal dan bahasanya.40 Kemudian mengalihkan perhatian manusia

dari alam yang lain di luar sana menuju kepada alam dan masa kini.41

Menurut al-Attas, kejayaan sekularisme meruncing pada abad ke17 sampai

abad ke-19 di Eropa, yang dikenal sebagai “European Enlightenment”. Pada

zaman ini seluruh pandangan hidup (worldview) Barat telah bermuara hanya

kepada kepentingan pengetahuan, kemanusiaan, kebendaan dan keduniaan semata

tanpa ada keterkaitan pada agama. Ini bisa dilihat dari dari karya-karya tokohnya,

misalnya, karya seorang filsuf sosiolog Perancis, Auguste Comte (1798-1857)

38 Al-Attas, Konsep Pendidikan,  h. 76; Islam dan Sekularisme, h. 130.
39 Al-Attas, Risalah, h. 20; Islam dan Sekularisme, h. 166.
40 Definisi ini diberikan oleh Cornelis van Peursen, seorang ahli teologi Belanda yang

menyandang jabatan ketua bidang filsafat di Universitas Leiden. Defenisi ini telah dicatat dalam
laporan konferensi yang diadakan di Ecumenical Institut di Bossey, Switzerland pada September
tahun 1959. Lihat al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 18-19; Risalah, h. 197; Tinjauan Ringkas
Peri Ilmu dan Pandangan Alam (Pulau Pinang: Penerbit USM, 2007), h. 52.

41 Definisi ini diberikan oleh Harvey Cox, seorang ahli teologi Harvard di dalam bukunya
The Secular City. Lihat al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 20.
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yang berjudul General View of Posotivism. Dalam buku ini, Comte

mengambarkan bahwa “sains akan bangkit dan agama akan jatuh”. Dalam hal

yang sama, dalam bukunya Zarathustra, Friedrich Nietzsche (1844-1900),

seorang filsuf asal Jerman,  juga mengambarkan “bahwa Tuhan telah mati (God is

dead)”.42

Sifat sebenarnya dari sekularisme itu sangat berbahaya bukan hanya

membawa kehancuran bagi manusia dan pengetahuan, namun juga bagi alam

tabii’.43 Bahayanya faham ini dikarenakan faham ini meyakini 5 unsur yang

berbahaya, yaitu:

Menyakini akal semata sebagai satu-satunya pembimbing
kehidupan; kepercayaan terhadap faham dualisme; meyakini
kehidupan sebagai realitas yang sekular; Mengangkat faham
humanism (faham yang mengangkat manusia setinggi-tingginya
dan menjatuhkan agama dan Tuhan serendah-rendahnya;
menadikan drama dan tragedi sebagai satu kepercayaan yang
mutlak dalam mempengaruhi peranan manusia di dunia.44

Oleh karena itu, antara Barat dan Islam terjadi perbedaan yang

bertentangan mengenai hakikat pandangan hidup (worldview). Hal ini

sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam Risalah, bahwa:

Dibanding dengan Islam, Barat tiada menjelaskan kaitan antara
ilmu dan agama, hikmah dan keadilan, akhlak dan budi pekerti.
Mereka hanya menganggap bahwa Ilmu itu hanya sebagai perkara
akliah belaka, tanpa ada kaitannya dengan agama.45

Al-Attas menjelaskan, satu hal yang harus diingat oleh umat Islam bahwa:

“Para orientalis dan kolonial tidak pernah mengalah dan menyerah untuk

42 Al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 2 dan 45; Risalah, h. 204-205.
43 “Alam tabii” yang dimaksud adalah alam lahiriah (hewan, tanaman dan bahan galian).

Lihat al-Attas, Islam dan Filsafat Sains. h. 18; Islam dan Sekularisme, h. 60.
44 Lihat al-Attas, Islam dan Sekularisme. h. 167, 169-170; Risalah, h. 198-199 dan 201,

205.
45 Al-Attas, Risalah, h. 59.
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menjauhkan umat Islam dari agamanya. Mereka telah melakukan berbagai cara,

mulai dari senjata dan kekuatan, sekarang mereka mulai menjajah jiwa dan

pemikiran umat Islam dan pemimpin-pemimpinya.46 Sikap pantang menyerah ini

telah jauh digambarkan dalam al-Qur’an:















Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah:
"Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan
Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah
pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi
pelindung dan penolong bagimu (Q.S. Al-Baqarah (2: 120).

Menurut al-Attas, meng-Islamisasikan diri itu adalah suatu proses

pembebasan yang bersifat “devolusi” (devolution), yaitu suatu proses yang

menuju kembali pada hakikat asal manusia sebagai “ruh”. Dalam kondisi

pengenalan dan pemahaman ini, kelak akan lahir manusia universal atau manusia

sempurna (al-insanul kamil), sebagaimana tujuan dari Islam dan konsep adab itu

sendiri.

b. Menjadikan Adab Sebagai Istilah Pendidikan Islam

Menurut al-Attas, kemunduran pendidikan Islam pertamakali disebabkan

oleh pembatasan makna-makna asli istilah ‘pendidikan’ yang tidak wajar

ditempatkan oleh para pakar pendidikan hari ini, sebagaimana yang dimaksud

46Ibid., h. vii-viii.
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oleh orang-orang Islam selama masa awal sejarah Islam. Istilah yang

dimaksudkan oleh al-Attas tersebut adalah istilah tarbiyah.47 Menurut al-Attas

mengenai tidak tepatnya istilah tarbiyah dalam membawa pendidikan Islam, akan

disadari dengan sendirinya sesuai dengan ketepatan dan kelogisan sumber dan

konsep yang dibawanya. Kata al-Attas:

Pendidikan dan proses pendidikan dalam pengertian Islam pada
hakikatnya didefenisikan dengan konsep ta’dib dan bukan dengan
konsep tarbiyah. Saya tidak perlu membuat sebarang apologi
manakala mengakui keaslian konsepsi gagasan-gagasan dan
defenisi-defenisi baru yang saya perinci dan rumuskan di sini serta
dalam tulisan-tulisan saya terdahulu; karena keperluan akan
pengakuan seperti itu sekarang memang telah timbul. Yang saya
maksudkan di sini adalah kejadian-kejadian yang patut disesalkan.
ketika para ulama, sarjana dan intelektual muslim telah memasukan
beberapa gagasan ini dalam tulisan-tulisan mereka tanpa
menunjukan sumbernya secara wajar … .48

Istilah tarbiyah ini telah banyak digunakan dalam pendidikan hari ini. Ini

dapat dilihat dari buku-buku dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan

pendidikan. Istilah tarbiyah ini telah menjadi akrab dalam kuliah-kuliah,

komperensi-komperensi, pertemuan-pertemuan, dan diskusi-diskusi para pemikir

pendidikan Islam.49 Contohnya, Abdurrahman an-Nahlawi,50 Omar Muhammad

al-Toumy al-Syaibany,51 Muhammad Fadhil al-Jamaly,52 Muhammad Athiyah al-

‘Abrasyi,53 dan lain-lain. Tidak bisa dinafikan, bahwa para pakar pendidikan yang

47 Al-Attas, Konsep Pendidikan, h. 11 dan 79-81.
48 Ibid., h. 10.
49 Ibid., h. 10-11.
50 Bukunya, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa

al-Mujtama’, terjemah Herri Noor Ali (Bandung: Diponegoro, 1989).
51 Bukunya, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah, terjemah Hasan Langgulung (Jakarta:

Bulan Bintang, 1979).
52 Bukunya, al-Tarbiyah al-Islamiyah, terjemahan Bustami A. Gani dan Johar Bahari

(Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
53 Bukunya, al-Falsafah al-Tarbawiyah fi al-Qur’an, terjemah Judi alFalasany (Surabaya:

Bina Ilmu, 1986).
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mengunakan istilah tarbiyah ini sebenarnya juga memiliki landasan yang kuat

menurut mereka. Sikap para penganjur pengunaan istilah tarbiyah yang terus

mempertahankan istilah inilah, yang mendorong al-Attas untuk menjelaskan

bahwa istilah tarbiyah sungguh tidak memadai untuk membawa konsep

pendidikan dalam pengertian Islam sebagaimana akan dipaparkan berikut ini:

Pertama, istilah tarbiyah yang dianjurkan pengunaannya dalam pendidikan

Islam selama ini, tidak memilki akar kata yang jelas pada bahasa Arab. Meskipun,

al-Asma’i meriwayatkan bahwa Ibnu Manzhur mengunakan bentuk tarbiyah dari

akar raba dan rabba tersebut. Namun, menurut al-Jauhari, penempatan tarbiyah

yang disebutkan oleh al- Asma’i, memiliki pengertian pemberian makan dan

minum, pakaian, tempat berteduh, memelihara, mengembang, membuat,

menjadikan bertambah, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah

matang, menjinakkan dan mengasuh, yang kesemuanya bersifat materi dan fisik

semata, tanpa ada kaitan dengan pengetahuan (‘ilm) dan ruhani. Selain itu,

penerapan istilah tarbiyah ini tidak hanya sebatas pada manusia semata, namun

juga digunakan meluas kepada jenis-jenis lain, seperti mineral, tanaman dan

hewan. Seharusnya, istilah ini hanya dikhususkan pada manusia semata, sehingga

tidak disamakan penempatannya pada binatang dan jenis-jenis makhluk yang

lain.54

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penolakan al-Attas

terhadap konsep tarbiyah yang dianjurkan oleh para pakar pendidikan,

menurutnya lebih bersifat jasmani dan dibuat-buat serta pemaksaan semata.

54 Al-Attas, Pendidikan Islam, h. 66-67.
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Tindakan yang disebut oleh al-Attas sebagai tindakan sekular. Harusnya konsep

pendidikan dalam pengertian Islam bukan hanya bersifat jasmani, namun juga

bersifat rohani. Lebih lanjut, al-Attas menjelaskan bahwa istilah tarbiyah

merupakan istilah yang masih relatif baru, yang bisa dikatakan telah dibuat-buat

oleh mereka yang mengkait-kaitkan dirinya dengan pemikiran modernis. Dalam

pengamatanya, beliau berpendapat bahwa istilah tarbiyah pada hakikatnya

mencerminkan konsep pendidikan Barat. Istilah yang merupakan hasil terjemahan

yang jelas dari istilah pendidikan Barat, yaitu education. Istilah yang pada

prosesnya menghasilkan dan mengandung hal-hal yang bersifat fisik dan materi

semata. Bahkan, bersifat umum yang dapat digunakan meliputi berbagai jenis

hewan, tumbuhan dan bahan mineral tanpa ada batasan hanya pada “hewan

berakal yaitu manusia semata.55

Kedua, penyandaran istilah tarbiyah yang mengacu pada sumber al-

Qur’an berkenaan dengan istilah raba dan rabba,seperti yang terdapat pada surat

al-Isra’ ayat 24 dan surat asy-Syu’ara ayat 18. Ayat tersebut selengkapnya

berbunyi:







Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah
mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik
aku waktu kecil" (Q.S. Al-Isra’ (17: 24).






55 Ibid., h. 64-65.
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Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di
antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan
kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu (Q.S.
Asy-Syu’ara (26: 18).

Al-Attas sangat menyayangkan ketika mereka telah memasukan ayat al-

Qur’an untuk mendukung pandangan mereka. Karena penyandaran tersebut tidak

didukung dengan pemahaman yang cermat, kritis dan mendalam terlebih dahulu

sehingga menunjukan hasil yang tidak wajar. Di samping itu, menurut beliau

konsep tarbiyah tidak mencangkup pengetahuan dan amal, meskipun ada

mengadakan hal itu hanya merupakan sebuah pemaksaan dan pembelaan semata

terhadap konsep tarbiyah.56

Menurut al-Attas, ayat di atas bukanlah dimaksudkan dengan pendidikan

sebagaimana yang difahami dalam pengertian Islam, namun hanya dikaitkan pada

tindakan tarbiyah orang tua kepada anak-anaknya, yakni hanya sebatas tindakan

memberikan rahmah. Rahmah dalam artian, memberikan makan, kasih sayang,

pakaian, tempat berteduh, dan perawatan. Kondisi ini hanya mengacu lebih

kepada kondisi-kondisi fisik, material atau jasmaniah semata. Tindakan-tindakan

orang tua kepada keturunannya inilah dinamakan tarbiyah.57

Adapun pemakaian kalimat rabbayani pada setiap do’a kita, seperti:

“irhamhumakama rabbayani shaghira” (rahmatilah mereka sebagaimana mereka

telah membesarkanku diwaktu kecil) merupakan bahasa balasan. Supaya Allah

SWT memberikan rahmat-Nya kepada kedua orang tuanya sebagaimana orang

tuanya telah berjasa mengasuh, membesarkan dan menjaga mereka. Hal ini

diambil dari pemakaian huruf kaf yang terdapat pada kalimat tersebut, yang

56 Ibid., h. 10-11.
57 Ibid., h. 70.



54

merupakan kaf at-tasybih yakni sebagai ‘perbandingan’.58 Tindakan-tindakan

orang tua kepada anaknya ini, hanya mengacu kepada kondisi jasmaniah atau fisik

dan materi semata, tidak mengacu kepada kondisi ‘pengetahua’ dan ruhaniah

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian pendidikan Islam. Penjelasan

ini, dapat dikembangkan dengan memahami firman Allah SWT dalam al-Qur’an

al-Karim, surat asy-Syu’ara ayat 18:





Fir'aun berkata: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara

(keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal

bersama Kami beberapa tahun dari umurmu. (Q.S. Asy-Syu’araa’

(26:18),

Menurut al-Attas, tidak logis seorang Fir’aun yang mengaku dirinya

Tuhan memberikan pendidikan ‘pengetahuan’ dan ‘ruhaniah kepada Nabi Musa

as. Jika lafal nurrabi yang terdapat pada ayat di atas diartikan “mendidik”, tentu

Fir’aun mendidik Nabi Musa as supaya menyembah dirinya. Kenyataannya tidak,

sebagaimana diketahui bahwa Nabi Musa as adalah seorang muslim yang sangat

taat menyembah Allah SWT dan seorang penentang keras Fir’aun. Kecerdasan

dan keimanan Nabi Musa as yang agung, bukanlah hasil dari didikan Fir’aun,

tetapi hasil dididik dari Allah SWT. Dengan demikian tidaklah pantas jika

dikatakan Fir’aun telah mendidik Nabi Musa as., meskipun kenyataannya Fir’aun

dari pengunaan ungkapan nurabbika memang melakukan tarbiyah atas Nabi

Musa as. Namun tarbiyah dalam hal ini, memiliki arti hanya membesarkan,

58 Ibid.,, h. 78.
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mengasuh dan menjaga, serta mencukupkan kebutuhan jasmaniah dan materinya

semata, tanpa mencangkup penanaman ‘pengetahuan’ dan ‘ruhaninnya’.59

Ketiga, bila suatu makna yang berhubungan dengan pengetahuan bisa

disusupkan ke dalam konsep rabba, maka makna tersebut mengacu pada

pemilikan pengetahuan bukan pada penanamanya. Penyusupan yang dimaksudkan

adalah istilah rabbani yaitu nama yang diberikan kepada orang-orang bijaksana

lagi terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang ar-rabb. Seperti riwayat yang

datang dari Muhammad al-Hanafiyah yang menyebut Ibnu Abbas sebagai rabbani

umat. Riwayat lain, bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengelompokan manusia ke

dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah ‘alim rabbani. Ibnu Atsir juga

berpendapat bahwa istilah rabbani yang diturunkan dari ar-Rabb memilki

pengertian sebagai tarbiyah, pengertian untuk memberikan penegasan pada

maknanya. Ibnu ‘Ubaid juga berpendapat bahwa istilah rabbani pada dasarnya

tidak dikenal dikalangan orang banyak, kecuali dikalangan para ilmuan dan ahli

hukum. Alasanya, istilah ini pada hakikatnya bukanlah istilah bahasa arab,

melainkan istilah Ibrani atau Siriac. Hal ini dapat ditemukan di dalam al-Qur’an,

ada tiga penyebutan rabbani dan kesemuanya mengacu kepada rabbi-rabbi

Yahudi yaitu Surat Ali Imran (3:79), surat al-Ma’idah (5:79 dan 66).60

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa al-Attas memiliki

pemikiran yang berbeda dengan para pemikir pendidikan Islam lainnya dalam

mengukuh dan mengakui istilah yang benar untuk membawa konsep pendidikan

Islam. Melihat dari argumen-argumen yang dikemukakan al-Attas di atas, menjadi

59Ibid., h. 72.
60 Ibid., h. 72-74.
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dasar yang cukup logis bagi penolokannya terhadap konsep tarbiyah. Satu hal

yang harus difahami bagi seorang muslim, penempatan istilah bagi pendidikan

dalam pengertian Islam adalah bukan hanya sebatas penempatan pengasuhan pada

kondisi-kondisi fisik atau jasmaniah dan material semata. Namun juga penanaman

kondisi ‘pengetahuan’ dan kondisi ruhaniah. Selain itu, istilah yang dipakai bagi

pendidikan Islam tersebut, seharusnya dikhususkan hanya diberikan dan

ditempatkan bagi manusia semata.

c. Melalui Proses Pengajaran dan pembelajaran (praktek atau aplikasi)

Menurut al-Attas, untuk menciptakan adab dalam diri manusia, maka hal

ini dapat ditanamkan lewat proses ‘pengajaran dan pembelajaran’. Penanaman

‘pengajaran dan pembelajaran’ ini mesti dilakukan sejak dini. Anak dibiasakan

dengan adab dengan kepribadian yang mulia, yakni kepribadian Rasulullah saw

sebagai contoh terbaik untuk mensucikan atau membentuk kepribadian setiap

anak. Proses ini harus berterusan hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz,

proses ini berlanjut untuk melatih jiwa akal atau pikirannya sehingga dapat

berfunngsi dalam membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk. Latihan dan

kebiasaan ini merupakan suatu proses bagi kesempurnaan jiwa akalnya sdan

ruhani anak sampai waktu usia matangnya (baligh). Sewaktu jiwa akalnya dan

ruhaninya telah berfungsi maka mulailah baginya menuntut ilmu yang

sebenranya, yakni ilmu wajib (fardu ‘ain) dan memilih ilmu sesuai potensi dan

bakatnya kepada ilmu pengkhususan (fadhu kifayyah).61

61 Ibid., h. 85-86.
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Pentingnya ilmu tersebut, karena diharapkan ilmu itu dapat menjadi

cahaya (nur) yang menerangi dan memberikan kekuatan bagi jasmani, akal dan

ruhaninya. Manusia yang terdidik adalah manusia yang beradab. Mereka inilah

yang senantiasa dibimbing dan dianugerahkan ilmu yang sejati.62 Hal ini

sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an:










Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika
kamu mamang benar orang-orang yang benar!". (Q.S. Al-Baqarah
(2: 31).




Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki… (Q.S.
An-Nur (24: 35).

Kata al-Attas, manusia yang beradab adalah manusia yang memilki ilmu

dan amal yang benar.63 Sehingga mereka dapat menempatkan sesuatu pada

penilaian-penilaian yang benar sesuai pada tempat-tempat yang tepat.64 Dengan

terserapnya adab dalam diri kelak ia akan dapat mengenal dan memahami bahwa

dirinya juga memiliki tangungjawab terhadap ilmu pengetahuan. Ia mesti bersikap

amanah, jujur, adil dan bijaksana dalam mununjukan sumber yang benar dan tepat

dalam menempatkan ‘pengetahuan’ sehingga tidak menyesatkan dan menutupi

62 Ibid., h. 42
63 Ibid., h. 60.
64 Ibid., h. 49.
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umat manusia pada hal yang salah.65 Selain itu, manusia yang beradab juga akan

memberikan ketulusan rasa penghormat kepada para ilmuan mengikuti keutamaan

bidang dan pencapaian keilmuan dan kerahanianya masing-masing.66 Hal ini

sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya:








Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali
Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan
orang-orang yang kafir (Q.S. Al-Baqarah (2:34).

Selain itu, manusia yang beradab akan dapat mengenal dan memahami

bahwa alam tabii adalah sebagai tanda-tanda dari Allah SWT. 67 Alam tabii adalah

sebuah “Buku” yang agung dan hanya manusia yang beriman, berilmu dan

beramal yang sejati saja yang hanya mengetahui dan memahami makna dari alam

tersebut.68 Manusia yang beradab adalah wakil Allah (khalifah) dan pewaris

“Kerajaan Alam-Nya”. Ia diserukan untuk dapat berlaku adil dalam menjaga dan

memanfaatkan alam semesta pada arah yang baik. Bukan sebaliknya, merusak

atau berlaku lancang dan biadab kepadanya. Ia juga dituntut untuk memahami

secara benar hakikat dari Kerajaan Alam-Nya, supaya manusia dapat mengetahui

dan menghargai dengan penuh kesyukuran atas kemurahan dan kebijaksanaan

yang tiada batas dari “Sang Penulis Buku” yang Maha Agung.69

d. Mengenal Hakikat Manusia

65 Ibid., h. 11.
66 Al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 161-162.
67 “Alam tabii” yang dimaksud adalah alam lahiriah. Lihat al-Attas, Islam dan Filsafat

Sains. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Saiful Muzani (Bandung: Mizan, 1995), h. 18.
68 Al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 46.
69 Ibid., h. 46-47.
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Menurut al-Attas, berbicara tentang pendidikan yang baik, maka hal itu

mesti  dihubungkan dengan hakikat manusia. Karena antara keduanya memiliki

hubungan yang sangat kuat. 70 Dalam Islam, manusia adalah makhluk ciptaan

Allah SWT yang  terbaik dan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk

ciptaan Allah SWT lainnya. Hal ini dikarenakan manusia diberi beberapa

kelebihan.71 Kata al-Attas, manusia diberikan dua hakikat dan dua jiwa. Dua

hakikat itu adalah jiwa dan raga atau jasmani dan ruhani.  Sedangkan, dua jiwa itu

adalah jiwa yang tinggi disebut jiwa akali (al-nafs al-nātiqah) dan jiwa yang

rendah disebut jiwa hewani (al-nafs al-hayawāniyyah). Selain itu, manusia juga

dianugerahkan “ilmu”. Beberapa kelebihan tersebut, diharapkan dapat menuntun

dan mengarahkan manusia mengenal dan memahami “hakikat tujuan” penciptaan

dirinya.72

Dalam Islam, semua potensi atau kelebihan-kelebihan manusia itu, mesti

diarahkan pada unsur ruhaninya. Merujuk kepada unsur ruhani ini, senantiasa

mengahasilkan kesan langsung atas diri jasmaniahnya, sehingga membawa

kemuliaan kepadanya.73 Pengarahan kepada unsur ruhani ini, senantiasa juga

mengarahkan diri manusia untuk mengingat kembali kepada “Perjanjinya kepada

Allah SWT dan tujuan penciptaan dirinya.74 Al-Attas menjelaskan bahwa

70A-Al-Attas, Konsep pendidikan, h. 87-88.
71Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12;

Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar
Operasionalisasinya (Bandung: Tri Genda Karya, 1993), h. 10-11; Abduddin Nata, Filsafat
Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 35.

72 Lihat Al-Attas, Islam dan Sekularisme, h. 172-173.
73 Ibid., h. 55.
74Tujuan hakikat manusia itu sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an:






60

pengenalan manusia terhadap tujuan tersebut, mesti dibimbing dengan ilmu dan

proses pendidikan yang baik, yaitu bersumber kepada pengertian Islam yang

dibawa dan diajarkan nabi Muhammad saw. Hal ini sebagaimana Nabi saw sendiri

mengatakan dalam sebuah hadis bahwa “Allah SWT telah mendidik diriku dengan

demikian didikanku yang terbaik.75

Dalam pendidikan Barat, hakikat manusia dijatuhkan pada sifat kehinaan

dan “membumikan (terrestrialization) sifat manusia pada hal-hal yang bersifat

materi semata tanpa ada kaitannya dengan nilai-nilai agama dan Keilahian.

Akibatnya, manusia terbelenggu dan diturunkan secara hina di dunia ini.76

Kenyataan dari bermasalahnya pandangan pendidikan Barat ini tampak jelas

dalam pandangan hidup Barat yang berdasarkan pada 5 unsur, yaitu:

Menyakini akal semata sebagai satu-satunya pembimbing
kehidupan; kepercayaan terhadap faham dualisme; meyakini
kehidupan sebagai realitas yang sekular; Mengangkat faham
humanism (faham yang mengangkat manusia setinggi-tingginya
dan menjatuhkan agama dan Tuhan serendah-rendahnya;
menadikan drama dan tragedi sebagai satu kepercayaan yang
mutlak dalam mempengaruhi peranan manusia di dunia.77

B. Biografi  dan Karya-Karya Al-Attas

1. Biografi al-Attas

Nama lengkap al-Attas adalah Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn

Abdullah ibn Muhsin Al-Attas. Beliau lahir pada 5 September 1931 di Bogor,

Jawa Barat. Ayahnya, Syed Ali ibn Abdullah al-Attas adalah orang yang

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (ibadah)
kepada-Ku. Q.S. Adz Dzariyat (51): 56.

75Al-Attas, Konsep Pendidikan, h. 60 dan 78.
76 Al-Attas, Risalah, h. 201-202; M. Aunul Abied Shah (et.al), Islam Garda Depan

Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung Mizan, 2001), h. 46.
77 Lihat al-Attas, Islam dan Sekularisme. h. 167, 169-170; Risalah, h. 198-199 dan 201,

205.
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terkemuka dikalangan syed. Ibunya bernama Syarifah Raquan Al-‘Aydarus adalah

keturunan raja-raja Sunda. Al-Attas adalah keturunan ke-37 dari Imam Hussein,

cucu Nabi Muhammad saw. Silsilah yang dapat dilacak secara pasti hingga seribu

tahun kebelankang, melalui silsilah keluarga sayyid Ba’Alawi di Hadramaut.78

Al-Attas adalah keturunan para wali, ulama dan ilmuan. Salah seorang dari

mereka ialah Syed Muhammad Al-‘Aydarus (dari pihak ibu). Beliau merupakan

guru dan pembimbing Syed Abu Hafs ‘Umar bin Syaiban dari Handramaut, yang

kemudian membawa Nur Al-Din Al-Raniri menjadi seorang ulama terkemuka di

dunia Melayu. Selain itu, Syed Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad Al-Attas

(dari pihak ayah) adalah seorang wali dari tanah Jawa. Ia sangat berpengaruh

sampai di dunia Arab. Salah seorang muridnya, Syed Hasan Fad’ak adalah

seorang penasehat agama kepada Amir Faisal (saudara Raja Abdullah dari

Jordan). Leluhurnya juga ada yang berdarah aristokrat, yaitu, Ruqayah Hanum

(dari pihak ayah). Ruqayah menikah dengan Syed Abdulllah Al-Attas dan

dikaruniakan seorang anak, Syed Ali al-Attas (Bapak dari al-Attas).79

Latar belakang keluarga telah memberikan pengaruh yang sungguh besar

bagi pendidikan al-Attas, baik pendidikan ilmu-ilmu keislaman maupun

pendidikan bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu. Pada usia lima tahun, beliau

dididik di Sekolah Dasar Ngee Heng (1936-1941) di Johor, Malaysia. Kemudian

pendidikan diteruskan di Madrasah al-‘Urwatu al-Wutsqa di Sukabumi (1942-

1945), belajar bahasa Arab dan agama Islam. Empat tahun kemudian, tahun 1946

78 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 45; Mohd Zaidi Ismail dan Wan
Suhaimi Wan Abdullah, Adab dan Peradaban (Malaysia: MPH Group Printing, 2012), h. 3.

79 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 46; Mohd Zaidi Ismail dan Wan
Suhaimi Wan Abdullah, Adab dan Peradaban, h. 4.



62

ia masuk dan bersentuhan dengan pendidikan modern di English College, Johor,

Malaysia (1946-1951). Kemudian pada tahun 1951, ia masuk dinas militer, dan

berkat prestasi dan kedisiplinannya, ia dipilih untuk mengikuti militer di Easton

Hall dan di Royal Military Academy di Sandhurst, Inggris, pada tahun  1952-

1955. Selama di Inggris inilah, ia mengenal dan memahami pandangan hidup dan

pendidikan Barat.80

Setelah menyelesaikan militer di Inggris, al-Attas kemudian ditugaskan

sebagai pegawai kantor di Resimen Tentara Kerajaan Malaysia, yang waktu itu

sibuk menghadapi serangan komunis. Namun, tugas ini tidak begitu lama

dijalaninya. Ketertarikannya terhadap pendidikan dibanding militer, membawanya

masuk di University of Malaya, Malaysia (1957-1959). Selama menekuni dunia

pendidikan di Universitas tersebut, telah tampak kecerdasan al-Attas , ini tampak

dalam dua karya, yaitu; Pertama, Rangkaian Ruba’iyat, yang merupakan karya

sastra pertama yang dicetak Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur pada

1959. Kedua, berjudul Some Aspects of Shufism as Understood and Practised

Among the Malays, buku ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Sosiologi

Malaysia, pada tahun 1963.81

Berkat kecerdasan dan kesungguhannya dalam mengkaji dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam tulisannya tersebut, ia mendapat beasiswa

oleh pemerintah Kanada beasiswa untuk belajar di Universitas McGill, Montreal,

pada tahun 1960. Di Universitas McGill inilah, kemudian ia berkenalan dengan

80 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 46 dan 48; Ismail dan Wan
Suhaimi, h. 5 dan 7.

81 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 49; Ismail dan Wan Suhaimi, h.
8.
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beberapa sarjana terkenal, seperti Sir Hamilton Gibb (Inggris), Fazlur Rahman

(Pakistan), Toshihiko Izutsu (Jepang), dan Seyyed Hossein Nasr (Iran).

Pendidikannya ini selesai pada 1962, dengan hasil nilai yang sangat memuaskan

dan mendapatkan gelar MA dengan tesis berjudul Raniry and the Wujudiyah of 17

Century Aceh. Pada tahun 1963, al-Attas melanjutkan pendidikan doktoralnya di

School of Oriental and African Studies (SOAS) University London, Inggris. Di

universitas ini, ia dibimbing oleh Prof. A.J. Arberry dan Dr. Martin Lings, dengan

dua jilid disertasi berjudul The Mysticisme of Hamzah Fansuri, ia berhasil

memperoleh gelar Ph. D dengan nilai yang sangat memuaskan, pada tahun 1965.82

Sekembalinya dari London, al-Attas semakin hari semakin dikenal

sebagai ilmuan Muslim yang menguasai berbagai disiplin keilmuan dan telah

memberikan pendidikan diberbagai belahan dunia menyangkut masalah filsafat,

teologi, metafisika, sastra, sejarah, agama dan peradaban. Berkat kecerdasan dan

keluasan ilmunya, ia memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya dilantik

sebagai anggota Akademi Falsafah Maharaja Iran (Fellow of The Imperical

Iranian Academi of Philosophy) pada tahun 1975, yang anggotanya pada waktu

itu, antara lain terdiri dari beberapa sarjana terkenal, seperti Hendry Corbin,

Sayyed Hossein Nasr dan Toshihiko Izutsu. Ia juga dianugerahi mendali seratus

tahun meninggalnya Sir Muhammad Iqbal (Iqbal Centenary Commemorative

Medal), yang diberikan Presiden Pakistan, Jendral Muhammad Za Ul-Haq, pada

1979. Selain itu, ia juga dianugerahi Kursi Kehormatan Abu Hamid Al-Ghazali

82 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 49-50; Ismail dan Wan Suhaimi,
h. 8-9.
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(Abu Hamid Al-Ghazali Chair of Islamic Thought) pertama, yang diberikan oleh

Dato’ Seri Anwar Ibrahim, pada 1993.83

Kecerdasannya dalam mengakaji khaznah keilmuan, terutama sikap

kritisnya terhadap perbedaan pandangan hidup, termasuk pendidikan anatara

Islam dan Barat, telah menarik banyak perhatian dikalangan sarjana dan

cendikiawan Muslim maupun non-Muslim.

Jennifer Webb, contohnya telah mencatat pemikiran al-Attas dalam

bukunya Powerful Ideas: Perspectives on the God Society, sebagai satu-satunya

ilmuan Islam yang dikelompokan dalam himpunan pemikir-pemikir besar

sepanjang sejarah umat manusia, yaitu: Sopocles (495-406 SM), Thucydides

(460-479 SM), Plato (428-348 SM), Aristoteles (384-322 SM), Confusius (551-

479 SM), Mencius (371-289 SM), Xunzi (310-220 SM), St. Augustine (354-430

SM), Nicolo Mchiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679 SM), John

Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseew (1712-1728), Adam Smith (1723-

1790), Immanuel Kant (1724-1804), Karl Max (1818-1883), Frederick Engels

(1820-1895), John Stuart Mill (1806-1873), Harriet Taylor Mill (1807-1858),

Simon Weil (1909-1943) John Rouls (1921-), Avishai Margalit (1939-), Raimond

Gaita (1946), R.H. Tawney (1880-1962), Frederick Hayle (1899-1992), Milton

Friedman (1912-), Athur Okun (1928-1980), Rashel Carson (1907-1964), Garret

Hardin (1915-), Isaiah Berlin (1909-1947), Amartya Sen (1933-), Nelson Mandela

(1918-), Marthin Luther King. Tr (1929-1969), Virginia Woolel (1882-1941),

Carol Gilligan (1936-), J. Appleby E. Covington, D. Hovt, M. Latham, A.

83 Wan Daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam, h. 53-54; Mohd Zaidi dan Wan
Suhaimi, Adab dan Peradaban, h. 13-16; Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat. Jakarta: Gema
Insani Press, 2005h. 251-253.
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Sneider, Edward Said (1935-2003), Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1931-),

Kevin Gilbert (1933-1993), Jean Paul Sartre (1905-1980), Umberto Echo (1932-),

Peter Singer (1946-), Vaclav Have (1936-), Ursula Le Euin (1929-).84

Sikap serius al-Attas dalam mengkaji dan merumuskan pendidikan, telah

dimulai pada awal 1970-an. Ini tampak dalam buku-bukunya, “Islam and

Sekularism”, pada tahun 1978.85 Pemikirannya terhadap pendidikan terus

berkembang dan tampak lebih unik, setelah terbitnya satu karyanya di dunia

internasional, yaitu The Concept of Education in Islam, pada tahun 1980.  Sikap

kritis al-Attas ini telah tanamkan sejak dini. Ini tampak pada konferensi

Internasional tentang pendidikan, yang diadakan di Mekah pada tanggal 31 Maret

sampai 8 April 1977.86 Selain itu, dalam konferensi Internasional di University of

Hawaii. Konferensi yang diikuti sekitar 160 cendikiawan dari 30 negara dan

berlangsung selama dua minggu. Dengan tema “Technology and Cultural Values

on the Egde of the Third Millennium (2000).

Al-Attas menyampaikan makalah berjudul “Islam and the Challenge of

Modernity: Devergence of Worldviews. Ia menguraikan konsep-konsep pokok

dalam epistemologi dan metafisika pendidikan Islam, seperti konsep “the truth”

yang tidak mengenal dikotomi “subjektif” dan “objektif”, sebagaimana dalam

tradisi filsafat Yunani. Ia juga mengkritik “konsep desakralisasi” alam ilmuan

pendidikan sekular Barat, yang melepaskan keterkaitan alam dengan segala unsur

Ketuhanan. Ia menekankan bahwa alam bukanlah entitas Ketuhanan, tetapi

84 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, h. 242.
85 Wan Daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam, h. 56; Adian Husaini, Wajah

Peradaban Barat, h. 235.
86 Lihat al-Attas, Konsep Pendidikan, h. 7.
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merupakan bentuk yang memanifestasikan Ketuhanan. Ia menegaskan bahwa

agama menentang desakralisasi, yang diartikan sebagai pembatasan terhadap

metode pemahaman manusia terhadap metode ilmiah yang diajukan oleh filsafat

dan sains sekular Barat. Dalam editorialnya, tiga ilmuan terkenal, yaitu Peter D.

Hershock, Marietta Stepaniants dan Roger T. Ames, mencatat bahwa pemaparan

al-Attas yang menyorot kesesuaian dan ketidaksesuaian antara pandangan alam

(worldview) Barat dalam sains dan teknologi dengan sistem epistemologi dan

metafisika pendidikan Islam merupakan pemaparan yang artikulatif, cermat dan

sistematis. 87

Selain seorang ilmuan Muslim, al-Attas juga dikaruniai dengan beberapa

keahlian. Selain ahli dalam bidang kaligrafi,88 ia juga ahli dalam bidang

merancang dan mendesain bagunan pendidikan. Ia adalah perancang sekaligus

Rektor universitas ISTAC (International Institut of Islamic Thaught and

Civilization), Malaysia, sejak 1987.89 Rancangan dan pengaturannya yang unik

pada pendidikan ISTAC tersebut, telah pula membawa kekaguman tersendiri bagi

para sarjana Muslim dan non-Muslim. Seperti, ditunjukan oleh Gulzar Haider,

professor arsitektur terkenal dari Universitas Carleton, Ontario, Kanada. Kata

Gulzar Haider:

“Kemampuan pemikiran al-Attas dalam menyusun garis dan
bentuk sama baiknya dengan kemampuannya dalam memilih kata
dan menyusun kalimat dalam setiap tutur katanya. Dengan seketika

87 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, h. 246-247.
88 Keahlian kaligrafi itu pernah dipamerankan di Moseum Tropen, Amsterdam, pada

1954, yang memublikasikan tiga kaligrafi basmallah-nya, yang ditulis dalam bentuk burung pekak
(1970), ayam jago (1972), ikan (1980) dalam beberapa buah bukunya. Lihat Wan Daud, Filsafat
dan Praktik Pendidikan Islam, h. 51; Ismail dan Wan Suhaimi, Adab dan Peradaban, h. 11.

89 Wan Daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam, h. 51 dan 54; Ismail dan Wan
Suhaimi, h. 11.
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saya menyadari bahwa sebenarnya, al-Attas menginginkan agar
arsitektur itu ikut mendorong ke arah pembentukan jiwa yang
responsif, cenderung dan siap menerima pencerahan yang
direfleksikan dari keindahan dan kemuliaan Tuhan dan dari ilmu
pengetahuan”.90

Profesor Seyyed Hossein Nasr dari Universitas George Washington,

Amerika, juga kagum terhadap pencapaian ISTAC tersebut. Wan Daud mencatat

bahwa:

“Nasr pernah mengunjungi ISTAC pada 1993, seperti pengunjung
lainnya, Nasr  tidak dapat menyembunyikan kekagumannya
terhadap pencapaian dan keunikan ISTAC. Sekembalinya ke
Amerika, ia menulis surat kepada Lembaga Aga Khan dengan
mengatakan “ia telah menemukan sebuah bangunan institusi
pendidikan yang sangat indah yang berkhaskan arsitektur Islam.91

Keunikan itu juga disampaikan oleh Fazlur Rahman (1919-1988), Guru

Besar dari Universiti Chicago, Amerika Serikat. Wan Daud mencatat bahwa:

“… Fazlur Rahman mengutarakan pendapatnya tentang al-Attas
kepada saya pada awal 1980-an setelah mereka berdua terlibat
dalam perbincangan yang panjang diruangan Fazlur Rahman di
Institut Oriental, Universiti Chicago, dan saya pada waktu itu
masih mengikuti pengajian di sana… Fazlur Rahman sangat akrap
dengan karya-karya al-Attas. Al-Attas sendiri pernah memberi satu
naskah karyanya yang berjudul Islam and Secularism kepada
Fazlur Rahman, ketika buku itu baru terbit pada 1978… Saya
sendiri meminjam dua naskah tulisan al-Attas yang berjudul Positif
Aspects of Thasawwuf dan The Concept of Education in Islam yang
dibaca dan dikomentari Fazlur Rahman di pinggir halaman buku.
Dato’ Seri Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri
Malaysia, juga pernah mengatakan kepada saya bahwa Fazlur
Rahman juga turut menyatakan hal yang sama mengenai al-Attas
kepadanya ketika mereka bertemu di Chicago pada awal 1980-
an”.92

90 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 51-52; Ismail dan Wan Suhaimi,
h. 11-12.

91 Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 51-52; Ismail dan Wan Suhaimi,
h. 11-12.

92 Lihat Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 61 dan 432; Ismail dan
Wan Suhaimi, h. 24.
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2. Karya-Karya al-Attas

Al-Attas adalah cendikiawan muslim yang memiliki banyak karya-karya,

baik yang telah ditulis dalam buku dan berbagai artikel, menyangkut masalah

filsafat, teologi, metafisika atau tasawwuf, psikologi, sastra, sejarah, agama,

kebudayaan, dan pendidikan. Beberapa bukunya tersebut ditulis dalam bahasa

Melayu dan Inggris dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti

bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Jerman, Italia, Rusia, Bosnia, Jepang, Korea,

India, Indonesia, Prancis, Albania. Diantara karya-karyanya tersebut adalah:93

a. Buku-Buku

1. Rangkaian Ruba’iyat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP),

1559.

2. Some Aspects of Shūfism as Understood and Practised Among the Malays,

Singapura: Malaysian Sociological Research Institute, 1963.

3. Rānīrī and the Wujūdiyyah of 17th Century Acheh, Monograph of the

Royal Asiatic Society, Cabang Malaysia, No 111, Singapura, 1966.

4. The Origin of the Malay Syā’ir, Kuala Lumpur: DBP, 1968.

5. Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the

Malay-Indonesian Archipelago, Kuala Lumpur: DBP, 1969.

6. The Mysticism of Hamzah Fanshūri, Kuala Lumpur: University of Malay

Press, 1970.

7. Concluding Postscript to the Origin of the Malay Syā’ir, Kuala Lumpur:

DBP, 1971.

93 Lihat: Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, h. 55-59; Mohd Zaidi dan
Wan Suhaimi, h. 16-21.
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8. The Correct Date of the Terengganu Inscription, Kuala Lumpur: Museums

Department, 1969.

9. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur: Universiti

Kebangsaan  Malaysia, 1972.

10. Risalah untuk Kaum Muslimin, monograf yang belum diterbitkan, 286

hlm., ditulis antara Februari-Maret 1973. (Buku ini kemudian diterbitkan

di Kuala Lumpur oleh ISTAC pada 2001.

11. Comments on the Re-examination of Al-Rānīrī Hujjat Al-Shiddiq: A

Refutation, Kuala Lumpur: Museums Department, 1975.

12. Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and

Morality, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1976.

13. Islam: Paham Agama dan Asas Akhlak, Kuala Lumpur:ABIM, 1977.

Islam and Secularism, Kuala Lumpur: ABIM, 1978. (Telah diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia, Malayalam, India, Persia, Urdu, Turki, Arab

dan Rusia).

14. (Ed.) Aims and Objecives of Islamic Education: Islamic Education Series,

London: Hodder and Stoughton dan King Abdulaziz University, 1979.

15. The Concept of Education in Islam, Kuala Lumpur: ABIM, 1980. (Telah

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, Turki dan Arab).

16. Islam, Secularism, and The Pholosophy of the Future, London dan New

York: Mansell, 1985.

17. A Commentary on the Hujjat Al-Shiddiq of Nūr Al-Dīn Al-Rānīrī, Kuala

Lumpur: Kementerian Kebudayaan, 1986.
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18. The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century malay Translation

of the ‘Aqâ’id of Al-Nasafî, Kuala Lumpur: Dept. Penerbitan Universitas

Malaya, 1988.

19. Islam and the Philosophy of Science, Kuala Lumpur: ISTAC, 1989.

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bosnia, Persia dan Turki.

20. The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, Kuala

Lumpur: ISTAC, 1990. Diterjemahkan ke dalam bahasa Persia.

21. The Intuition of Existence, Kuala Lumpur: ISTAC, 1990. Diterjemahkan

ke dalam bahasa Persia.

22. On Quiddity and Essence, Kuala Lumpur: . ISTAC , 1990. Diterjemahkan

ke dalam bahasa Persia.

23. The Meaning and Experience of Happiness in Islam, Kuala Lumpur:

ISTAC, 1994. Diterjemahkan kedalam bahasa Arab, Turki dan Jerman.

24. The Degrees of Existence, Kuala Lumpur: ISTAC, 1994. Diterjemahkan

ke dalam bahasa Parsi.

25. Prologomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the

Foundamental Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur:

ISTAC, 1995. Diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia.

26. Risalah untuk Kaum Muslimin, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.

27. The ICLIF Leadhership Competency Model (LCM): An Islamic

Alternative, Kuala Lumpur: The International Centre for Leadership in

Finance (ICLIF), 2007. Buku ini ditulis bersama Wan Mohd Nor Wan

Daud.
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28. Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam, Pulau Pinang:

Universiti Sains Malaysia, 2007.

29. Historical Fact and Fiction, UTM, 2011.

b. Artikel

1. “Note on the Opening of Relations between Malacca and China, 1403-5,

”Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society (JMBRAS),

jilid ke-38, bagian 1, Singapura, 1965.

2. “Islamic  Culture in Malaysia,” Malaysia Society of Orientalis, Kuala

Lumpur, 1966.

3. “New Light on the Life of Hamzah Fansuri,” JMBRAS, jilid ke-40, bagian

1, Singapura, 1967.

4. “Rampaian Sajak” (Koleksi sajak), Bahasa, Persatuan Bahasa Melayu

Univesiti Malaya no.9, Kuala Lumpur, 1968.

5. “Hamzah Fansuri,” The Penguin Companion to Literature, Classical and

Byzantine, Oriental, and African, jilid ke-4, London, 1969.

6. “Indonesia: 4 (a) History: The Islamic Period,” Enncyclopedia of Islam,

edisi baru, E.J Brill, Leiden, 1971.

7. “Comparative Philosophy: A Souheast Asian Islamic Viiewpoint,” Acts of

the V International Congress of Medieval Philosophy, Madrid-Cardova-

Granada, 5-12 September 1971.

8. “Konsep Baru mengenai Rencana serta cara-gaya Penelitian Ilmiah

Pengkajian Bahasa, Kesusteraan dan Kedubayaan Melayu.” Buku
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Panduan Jabatan bahasa dan Kesusteraan Melayu, Universiti

Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 1972.

9. “The Art of Writing,” Jabatan Muzium, Kuala Lumpur, tanpa tahun.

10. “Perkembangan Tulisan Jawi Sepintas Lalu,” Pameran Khat, Kuala

Lumpur, 14-21 Oktober 1973.

11. “Nilai Kebudayaan, bahasa dan Kesusteraan Melayu,” Asas Kebuadayaan

Kebangsaan , Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur,

1973.

12. “Islam in Malaysia” (versi bahasa Jerman), Kleines Lexicon der

Islamischen Welt, ed. K. Kreiser, W Kohlhhammer, berlin (Barat), Jerman,

1974.

13. “Islam in Malaysia,” Malaysia Panorama, Edisi Khas Kementerian Luar

Negeri Malaysia, Kuala Lumper 1974.

14. “Islam dan Kebudaan Malaysia,” Syarahan Tun Sri Lanang, siri kedua, ,

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kuala Lumper 1974.

15. “Pidato Penghargaan terhadap ZAABA” (pegucapan awam bagi

menghargai ZAABA), dalam Zainal Abidin Bin  Ahmad , Kementerian

Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur, 1976.

16. “A General Theory of th Islamization of the Malay Archipelago,” dalam

Profiles of Malay Culture, Historiography, Religion , and Politics, ed.

Sartono Kartodirdjo, Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan ,

Direktorat Umum Kebudayaan, Jakarta 1976.
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17. “Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and

Aims of Education,” First World Conference on Muslim Education,

Makkah, 1977. Juga tersedia dalam edisi bahasa Arab dan Urdu.

18. “Some Reflections on the Philosophical Aspect of Iqbal’s Thought,”

International Congress on the Centenary of Muhammad Iqbal, Lahore,

1977.

19. “ The Concept of Education in Islam: Its Form, method and Syistem of

Implementation,” World Symposium of al-Isra’,  Amman, 1979. Juga

tersedia dalam edisi bahasa  Arab.

20. “ASEAN Ke Mana Haluan Gagasan Kebudayaan Mau diarahkan?”

Diskusi, jil. 4, no 11-12, November-Desember, 1979.

21. “Hijrah: Apa artinya?” Panji Masyarakat, Desember, 1979.

22. “Knowledge and Non-Knowledge,” Reading in Islam, no.8, suku Pertama,

Kuala Lumpur, 1980.

23. “Islam dan Alam Melayu,” Budiman, Edisi Khas Memperingati Abad ke-

15 Hijrah, Universiti Malaya, Desember 1979.

24. The Concept of Education in Islam,” Second World Conference on Muslim

Education, Islamabad, 1980.

25. “Preliminary Thoughts on an Islmic Pholisophy of Science,” Zarrouq

Festival, Misrata, Libya 1980. Juga diterbitkan dalam edisi bahasa Arab.

26. “Religions and Secularity,” Congress of the World’s Religions, New York,

1985.
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27. “The Corruption of Knowledge,” Congress of the World’s Religions,

Istanbul, 1985.

28. Ucapan Penerimaan Anugerah Kursi Kehormatan al-Ghazali pada 14

Desember 1993.

29. “The Worldview of Islam: An Uotline” dalam Sharifah Shifa al-Attas (ed.)

Islam and the Challenge of Modernity (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996),

Hlm. 25-71.

30. “Ucapan Alu-Aluan (Welcoming Address), “ International Conference on

al-Ghazzali’s Legacy: Its Contemporary Relevance, 24-27 Oktober 2001,

anjuran ISTAC.

C. Penelitian yang Relevan

Satu fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah secara umum Indonesia masih

minim dengan kajian tentang pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas.

Terutama konsep adab dan relevansinya dengan pendidikan. Dalam penelusuran

penulis kajian tentang pemikiran al-Attas tentang adab dan relevansinya dengan

pendidikan yang lebih komprehensif dapat ditemui dalam karya Wan Mohd Nor

Wan Daud dalam buku yang berjudul Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed



75

Muhammad Naquib al-Attas.94 Buku ini menjelaskan pemikiran al-Attas tentang

metafisika, ilmu pengetahuan, makna dan tujuan pendidikan, ide dan realitas

universitas Islam, kurikulum dan metode pendidikan, Islamisasi ilmu

pengetahuan, dan respon terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. Tulisan Wan

Daud tersebut adalah suatu karya yang sangat bagus dan sangat membantu dalam

penulisan ini. Hal ini dapat dilihat dari 39 karya Syed Muhammad Naquib al-

Attas yang dikumpulkan dan dikajinya dalam buku ini. Namun sejauh

pemahaman penulis, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam tulisan Wan

Daud tersebut, seperti pengertian adab menurut al-Attas dikaitkan dengan sumber

aslinya, pengunaan istilah adab dari masa-kemasa, unsur-unsur yang terdapat

dalam adab, memang ada pembahsan itu dalam tulisan Wn Daud namunpenulis

melihat tidak ditempatkan pada sub tema yang sama tetapi terpisah-pisah.

Tulisan lain yang tidak kalah pentingnya dalam membahas pemikiran al-

Attas dapat juga ditemukan dalam karya Adian Husaini berjudul Wajah

Peradaban Barat. Dalam tulisan ini, Husaini lebih menjelaskan pandangan al-

Attas terhadap kondisi Permanent Confrontation (konfrontasi permanen) atau

konflik abadi antara dunia Islam dan dunia Barat. Ini dapat dilihat pada bagian II.

“Cara Memandang Barat pada No. 11. Mengenai Islam-Barat: A Permanent

Confrontation”.95 Buku ini berisi berbagai fakta yang menarik, dikutip dengan

lebih teliti dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran dan

kebudayaan Barat. Namun, dalam tulisan ini, Adian hanya membentangkan

pandangan al-Attas mengenai benturan antara peradaban Islam dan Peradaban

94 Wan Daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam, h. 552.
95 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, h. 231-253.
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Barat, sedangkan pembahasan Adab dan relevansinya dengan pendidikan masih

jauh dari yang diharapkan. Terutama mengenai pandangan al-Attas tentang adab

adalah suatu kekuatan dalam membangun kembali pendidikan Islam ke depannya.

Selain beberapa tulisan yang telah dipaparkan di atas, penulis juga

menemukan empat tulisan lainnya yang secara garis besar hanya menyinggung

sekilas tentang pemikiran al-Attas tentang konsep adab dan relevansinya dengan

pendidikan. Seperti, tulisan Mohd Sani bin Badron dengan judul, Islam dan

Sekularisme.96 Dalam tulisan ini, Badron menjelaskan beberapa aspek, seperti

faham pendidikan sekular (dari pengertian, sejarahnya, dan unsur dan dampak

sekularisme), dampak dan solusi dalam menghadapinya. Wan Azhar Wan Ahmad

berjudul Gagasan Sekularisasi Harvey Cox: Satu Pembicaraan Awal

Berdasarkan Pengamatan Al-Attas.97 Dalam tulisan ini, Wan Ahmad menjelaskan

kritik al-Attas terhadap sekularisasi Harvey Cox dalam karyanya the Secular City

(1966). Penjelasan Wan Ahmad terhadap pandangan Syed Muhammad Naquib al-

Attas meliputi tentang akar dan sumber dan unsur utama serta penyebaran

sekularisasi. Ahmad Bazli Shafie dengan judul Konsep Islamisasi Ilmu al-Attas

dan al-Faruqi: Evaluasi Terhadap Sebuah Analisa Perbandingan.98 Dalam

tulisan ini membicarakan tentang analisa perbandingan ide kedua tokoh ilmuan

Islam, mengenai konsep Islamisasi ilmu, interpretasi, defenisi, kerangka filisofis

dan metodologis.

96 Mohd Sani Badron. “Islam dan Sekularisme.” Al-Hikmah. Bil. 1 Tahun 3. Januari-
Maret 1997: h. 35-40.

97 Wan Azhar Wan Ahmad. “Gagasan Sekularisasi Harvey Cox: Suatu Pembicaraan Awal
Berdasarkan Pengamatn Al-Attas.” Al-Hikmah. No.19 Bil. 2 Tahun 7. 2001: h. 2-10.

98 Ahmad Bazli Shafie, “Konsep Islamisasi Ilmu al-Attas dan al-Faruqi: Evaluasi
Terhadap Sebuah Analisa Perbandingan,” Islamia II, No. 3 (September 2005), h. 69-75.
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Akan tetapi mereka juga tidak memberikan ruang yang cukup,

menjelaskan konsep adab dan relevansinya terhadap pendidikan Islam. Penulis

hanya melihat pembahasan-pembahasan tersebut lebih ditekakankan pada

Islamisasi, sekularisasi dan konsep ilmu sebagai solusi dalam menghadapi

westernisasi dan sekularisme. Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa

masih minim penelitian ini yang mengkaji secara khusus tentang konsep adab dan

relevansinya dengan pendidikan Islam  al-Attas. Oleh karena itu, dengan

penelitian ini nantinya akan menjadi lebih lengkaplah khazanah ilmu keislaman,

khususnya di bidang pendidikan.


