
40 BAB II LANDASAN TEORI   A. Hakikat dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kurikulum Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin “curriculum”. Semula berarti “a running course, or race course, especially a chariot race course.”1 Menurut pengertian ini, kurikulum adalah suatu “arena pertandingan” tempat belajar “bertanding” untuk menguasai sesuatu pelajaran guna mencapai “garis finis” berupa diploma, ijazah atau gelar kesarjanaan.2 Terma “kurikulum” dalam bahasa Arab disebut dengan istilah manhaj atau minhâj yang berarti sejumlah rencana dan wasilah yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikannya.3 Sama halnya dengan istilah lain yang banyak digunakan, pengertian kurikulum juga mengalami perkembangan dan penafsiran yang beraneka ragam.                                                  1 S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 5. Di Indonesia istilah kurikulum baru mulai populer tahun 1950, sedangkan sebelumnya istilah kurikulum lebih dikenal dengan istilah “Leer Plan” yaitu rencana pelajaran. Lihat juga S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Bandung: Jemmars, 1982), hlm. 7-8 2 Zais, Curriculum Principles and Foundation, (New Yourk: Happer and Raw Publisher, 1976), hlm. 6-7 3 Muhammad Ali al-Khuli, Dictionary of Education: English-Arabic, (Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 181), Cet. I, hlm. 105 Ramayulis dan Samsul Nizar mengartikan manhaj sebagai jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan, lihat Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), cet. 3, hlm. 192 Senada dengan Omar Mohammad Al-Toumy A-Syaibany menjelaskan kata manhaj lebih komprehensif yaitu jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka, lihat Omar Mohammad Al-Toumy A-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Terj.Hassan Langgulung), (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 478 



   41 Dalam mendefinisikan kurikulum ini, hampir setiap ahli kurikulum mempunyai rumusan sendiri, kendati pun antara berbagai bahasan kurikulum tersebut terdapat persamaan. Definisi kurikulum menurut pandangan lama, adalah sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus dikuasai untuk mencapai suatu tingkatan tertentu. Pandangan ini antara lain dapat ditemukan dalam kamus Webster’s New International Dictionary: “… a specified fixed course of study as in a school or collage, as one leading to a degree.”4 Senada dengan itu ada juga yang mengemukakan bahawa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum yang diungkap diatas kecendrungan penekanannya adalah pemberian mata pelajaran (subject matter) tertentu kepada peserta didik.  Pengertian kurikulum seperti ini kurang menguntungkan peserta didik, karena hanya membatasi pengalaman peserta didik dalam proses belajar mengajar di ruang kelas saja, dan kurang memperhatikan pengalaman lain yang diperoleh di luar kelas. Dengan demikian, penekannnya hanya pada aspek intelektual, padahal aspek lain masih banyak yang perlu dikembangkan bagi peserta didik.5                                                  4 Webster’s, New International Dictionary. G.G, (Meriam Company: Springfield Mars, 1953), hlm. 648 Menurut S. Nasution, istilah “kurikulum” untuk kali pertama masak dalam kamus bahasa Inggris Webster pada 1856. Lihat S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, Loc. Cit.   5 Haidar, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. I, hlm. 88 



   42 Karena merasa pengertian kurikulum seperti yang telah disebutkan terdahulu kurang menguntungkan peserta didik, maka muncullah pendapat baru dalam mendefinisikan kurikulum. Pendapat ini intinya bahwa kurikulum itu tidak hanya terbatas dalam bidang mata pelajaran yang diajarkan di dalam ruangan kelas saja, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang merupakan program pendidikan yang disediakan sekolah untuk peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Saylor dan Alexander menjelaskan kurikulum itu adalah: “… the school curriculum is the total effort of the school to bring about desired outcomes in school and in out of school situation. In short, the curriculum is the school’s program for leaners.”6 Definisi ini jelas lebih luas daripada sekedar meliputi mata pelajaran. Menurut definisi ini, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu kurikukulum tidak tidak hanya mengenai situasi didalam sekolah, akan tetapi juga diluar sekolah. Definisi lain yang senada dikemukakan oleh Romine Staphen7 ”Curriculum is interpreted to mean all of the organized activities and experience which pupils have under the direction of the school, whether in the classroom or not.”  Sementara itu, nada yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Ali. Menurutnya, kurikulum tidak cukup dipahami sebagai rencana pelajaran, karena aktivitas dan proses pendidikan luas cakupannya. Kurikulum harus                                                  6 Saylor, Curriculum Planning for Better Teaching and Learning, (New York: Holt Rinchet, 1960), hlm. 4 7 Staphen, Building The High School Curriculum, (New York: The Ronald Press Company, 1954), hlm. 14 



   43 dipahami sebagai rencana pengalaman belajar, sebagai rencana tujuan pendidikan yang hendak dicapai, dan sebagai rencana kesempatan belajar.8  Selain dari itu ada juga yang mendefinisikan kurikulum secara luas, seperti yang diungkapkan oleh Alice Miel dalam bukunya Changing the Curriculum a Social Process, ia mengungkapkan: “Bahwa kurikulum juga meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, dan sikap orang-orang yang meladeni dan diladeni sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik, dan personalia”.9 Jadi, menurut ini kurikulum itu meliputi segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak disekolah. Dari berbagai pendapat mengenai definisi kurikulum yang telah diuraikan terdahulu penulis dapat disimpulkan bahwa: kurikulum adalah kegiatan dan pengalaman pendidikan yang dirancang, diprogramkan dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pemahaman itu, menurut penulis ada beberapa unsur pokok dari kurikulum:  a. Kegiatan dan pengalaman pendidikan yang dirancang, diperogramkan dan dilaksanakan didalam maupun di luar sekolah; b. Diselenggarakan oleh lembaga pendidikan bagi anak didiknya, baik di dalam maupun di luar sekolah; dan                                                  8 Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar Baru, 1992), Cet. II, hlm. 2-8 9 Miel, Changing the Curriculum a Social Process , (New York: Holt Rinchet, 1946), hlm. 10 



   44 c. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan.  Kegiatan dan pengalaman belajar itu sendiri dapat berbentuk: intrakurikuler, kokirikuler, ekstrakurikuler, dan hiden kurikuler. 2. Komponen-Komponen Kurikulum Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu system kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan system kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen.10 Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap sehingga kurikulum akan dipandang tidak sempurna.  Adapun komponen-komponen kurikulum pada dasarnya dibagi menjadi kedalam beberapa kelompok: (1) tujuan; (2) isi atau materi; (3) organisasi atau strategi; (4) media; dan (5) proses belajar mengajar.11 Tetapi ada pula yang membaginya menjadi: (1) Tujuan; (2) Isi dan struktur program; (3) organisasi dan strategi; (4) sarana; dan (5) evaluasi.12 Pandangan yang lain lagi berpendapat komponen kurikulum tersebut terdiri dari: (1) Tujuan; (2) mata pelajaran; (3) metode dan organisasi; dan (4) evaluasi.13 Nasution membagi                                                  10 Lias Hasibuan, Kurikulum & Pemikiran Pendidikan, ( Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 37 11 Subandiyah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1993), hlm. 4 12 Soetopo, dan W. Seomanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 26-38 13 Hilda taba, Curriculum Development: theory and Practise Hilda, (New York: Harcourt, 1962), 425 



   45 komponen atau unsur-unsur kurikulum menjadi (1) tujuan, (2) bahan belajar; (3) proses belajar mengajar; dan (4) penilaian.14 Dari semua pandangan mengenai komponen kurikulum tersebut, menurut penulis pada perinsipnya yang utama adalah tujuan, materi/pengalaman belajar, metode, dan evaluasi. a) Komponen Tujuan Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses/metode dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud.15 Tujuan yang yang ingin dicapai secara kesluruhan dalam proses pendidikan meliputi tiga domain, yaitu kognitif (thingking), afektif (valuing dan appreciating), dan psikomotor (physical movement).16 Adapun Tujuan pendidikan nasional digali dari falsafah bangsa pancasila, dan dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 3 : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak                                                  14 Nasution, Kurikulum danPengajaran, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 4-7  15 Pendapat lain, komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam pelaksanaan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.Lias Hasibuan, Op.Cit, hlm. 38 16 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 12 



   46 mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”17 Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester, atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali tatap muka. Dalam konteks Kurikulum 2013 tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah Kompetensi Inti (KI)18. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran khusus digunakan istilah Kompetensi Dasar (KD)19, KI dan KD adalah merupakan terjemahan atau operasionalisasi Setandar Kelulusan (SKL)20 dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu.  Dari paparan diatas penulis menegaskan bahwa komponen tujuan kurikulum adalah utama dan pertama diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan sebelum memperhatikan komponen lainnya, sebab  dengan pencapaian komponen tujuan kurikulumakan berakibat langsung terhadap pencapaian komponen lainannya dan tujuan-tujuan pendidikan selanjutnya.                                                  17 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, Pasal 3 ayat, hlm. 4. 18 Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program. Lihat PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 butir 13, hlm. 3 19 Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran. Lihat PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 butir 14, hlm. 3 20 Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 point 5, hlm. 3 



   47 b) Komponen Materi Materi merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal21. Dan menurut Oemar Hamalik22, materi merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran. Sedangkan komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan.23 Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman dan keteampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan24.  Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan, oleh karena itu, komponen tujuan dan komponen materi atau dengan komponen lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Hubungan fungsional dalam konteks ini adalah hubungan yang didasarkan atas fungsi masing-masing komponen kurikulum, sehingga jika                                                  21 Dimyati mengungkapkan bahwa kurikuum bukan hanya terdiri daru sekumpulan pengetahuan atau informasi, tetatpi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih yang bermakna dalam pengetahuan itu sendiri maupun untuk peserta didik dan lingkungannnya. Dengan bertolah dari kurikulum sebagai arah kegiatan pembelajaran di lembaga sekolah, mak ia harus memiliki komponen. Komponen ini dimungkinkan karena adanya perubahan yang disebabkan oleh beberapa factor. M. Dimyati, Pengorganisasian Bahan Ajar dalam Rangka Pengembangan Kurikulum Kontruksi, Readers dan Masalahnya, (Malang: FKIP, 1993), hlm. 2 22 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. II, hlm. 178 23 Lias Hasibuan, Op.Cit, hlm. 39 24 Materi kurikulum sebetulnya mencakup semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran. Pemilihan dan penyeleksian materi kurikulum dan pengalaman belajar dapat diikuti dari paparan para ahli kurikulum, diantaranya; pemilihan matri dari suatu kurikulum dengan menyertakan pengalaman belajar merupakan salah satu dari sekian kebijakan yang dilakukan dalam upaya penyusunanan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Sekaligus merupakan cara yang logis, masuk akal dan amata penting. Hilda Taba, Curriculum Development, Theory and Practice, (New York: Harcourt, Brace Jovanovich, Inc., 1962), hlm. 263 



   48 salah satu komponen tidak berfungsi maka dengan sendirinya mengakibatkan komponen yang lain menjadi tidak berfungsi, Karena itu komponen materi (isi) harus benar-benar dilihat kesesuaiannya.  Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa komponen materi merupakan susunan bahan kajian dan konten mata pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka konteksnya dengan Kurikulum 2013 kompenen ini disebut sebagai Standar Isi25. c) Komponen Metode Komponen metode dapat dibagi ke dalam dua bagian yang dikenal dengan komponen metode dalam pengertian luas dan komponen metode dalam pengertian sempit. Komponen metode dalam pengertian luas berarti metode tidak hanya sekedar metode mengajar, seperti metode ceramah, tanya jawab dan sebagainya26. Sedangkan dalam pengertian sempit metode yaitu penggunaan salah satu cara dalam mengajar atau belajar.27  Komponen metode bila dikaitkan dengan Kurikulum 2013 disebut sebagai Standar Proses28. Karena komponen metode disebut juga dengan                                                  25 Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 point 6, hlm. 3 26 Berkaitan dengan metode belajar mengajar ada beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain, pengajaran expository (penjelasan rinci, seperti: ceramah, demonstrasi, membaca, prsentasi), Pengajaran interaktif (interaksi guru, siswa dan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan saat proses pembelajaran), pengajaran system diskusi, pengajaran inkuiri (pemecahan masalah), coopratve learning, community sercice project, mastered learning dan project approach. Lihat Oemar Hamalik, Op. Cit., hlm. 179-180. Lihat juga Fathurrohman, Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Cet. I, hlm. 198-280  27 Lias Hasibuan, Op.Cit, hlm. 40 28 Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 point 7, hlm. 3 



   49 komponen proses, dalam proses belajar mengajar akan mengarah pada suatu pendekatan (approach) dan penggunaan media sebagai alat bantu untuk memudahkan  dalam menerapkan materi.29  Menjadi jelas bahwa komponen ini (metode) tidak kalah pentingnya dengan komponen lain, karena komponen metode akan menajawab bagimana proses kurikulum yang ditempuh dapat mentransformasikan berbagai macam nilai ke dalam diri peserta didik yang jelas komponen metode harus terjamin mutunya karena dari proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik.30 Untuk membuat siswa yang bermutu jelas tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti semudah membalik telapak tangan. Untuk membuat siswa bermutu jelas membutuhkan waktu, media, dan proses yang bermutu pula. Karena itu menurut penulis, komponen metode harus difungsikan secara baik dan benar agar komponen materi dan tujuan bisa dicapai dengan baik pula.   d) Komponen Evaluasi Evaluasi merupakan komponen kurikulum dan mungkin merupakan aspek kegiatan pendidikan yang dipandang paling kecil.31 Menurut Sumantri32, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui, menelusuri atau menjajaki keadaan dan kemajuan peserta didik, praktik, materi dan                                                  29 Farid Hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif antara KTSP dan Kurikulum 2013, (Malang: Madani, 2015), hlm. 35-36 30 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 15 31 Oemar Hamalik, Op. Cit. hlm. 369 32 Mulyani Sumantri, Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum yang Menjamin Tercapainya Lulusan yang Kreatif, dalam Kurikulum untuk Abad ke-21, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 11 



   50 program pendidikan.33 Evaluasi merupakan titik awal dan titik akhir atau alat dalam pemantauan terhadap kesinambungan dan pembaharuan pendidikan.34 Kalau penulis analogikan bahwa komponen seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Komponen evaluasi harus benar-benar difungsikan karena peranannya seperti “goal keeper” jika dalam permainan sepak bola penjaga gawang tidak berfungsi, maka setiap tendangan yang mengarah ke gawang dengan sendirinya menghasilkan gol, akibatnya pemain-pemain yang lain dari kesebelasan itu menjadi lemah daya tempurnya (impotens). Jika dihubungkan dengan evaluasi maka fungsi evaluasi itu sendiri adalah untuk mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan kurikulum. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan. Mengingat bahwa kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang sudah didesain dan dilaksanakan untuk menacapai target tertentu, maka evaluasi harus didasrkan atas pencapaian target kurikulum. Karena itu siswa yang adapat menacapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai  target (prilaku yang diharapkan) tidak berhak untuk diluluskan.                                                  33 Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi, menuert Wiles, paling kurang memiliki empat funsi umum: (1) menyatakan secara eksplisit filsafat dan rasional pemakaian desain instruksional, (2) mengunpulkan data bagi pengambil keputusan tentang efektivitas sekolah, (3) menetapkan keputusan umumn tiap hari, dan (4) menetapkan rasional perubahan yang dilaksanakan. Lihat Wiles, Lading Curriculum Development, (London: Corwin Press, 2009), hlm. 101 34 Farid Hasyim, Op. Cit., hlm. 37 



   51 Hubungnnya dengan tujuan evaluasi maka komponen evaluasi dapat terbatas dan sempit, dalam arti hanya memberi penilaian terhadap peserta didik baik yang berkaitan dengan hasil belajar maupun yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar, seperti laporan hasil belajar (rapot) adalah contoh dari evalusi produk dalam arti sempit.35 Tetapi, bisa juga dalam arti luas yakni perbaikan program kurikulum dan pembelajran, seperti evaluasi manajerial kurikulum  dan evaluasi seluruh komponen atau elemen, baik tujuan bahan/muatan, organisasi kurikulum, metode maupun proses evaluasi itu sendiri36. Dengan demikian, evaluasi kurikulum dilakukan secara keseluruhan terhadap komponen atau elemen, sebab kurikulum itu sendiri merupakan kesatuan berbagai kompnen yang saling berhubungan dan berintraksi. Adapun dalam Kurikulum 2013 komponen ini disebut sebagai Strandar Penilaian37.  3. Landasan Pengembangan Kurikulum Landasan kurikulum adalah perinsip-perinsip dasar yang masih bersifat umum yang digunakan sebagai dasar orientasi pengembangan kurikulum.38 Menurut Nana Sudjana, asas kurikulum dibagi menjadi tiga, yaitu asas                                                  35 Murrary Print, “Curriculum Development and Design”, dalam Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum, Op.Cit., hlm. 142 36 Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 124 37 Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 point 12, hlm. 4 38 Lias Hasibuan, Op. Cit., hlm. 51 



   52 filosofis, asas sosial-budaya dan asas psikologis.39 S. Nasution mengatakan bahwa ada empat asas, yakni asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan organisatoris.40 Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan ada empat, yakni asas filosofis, asas psikologis, asas sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.41 Sedangkan Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany menyebutkan empat asas yakni asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan asas sosiologis.42 Rahmad  Raharjo menyatakan bahwa asa kurikulum ada lima, yaitu asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas empirik.43 Dengan demikian, kalau penulis akumulasi dari pendapat ahli tersebut maka terdapat enam asas kurikulum diantaranya: landasan agama, filosofis, psikologis, sosiologis dan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan organisatoris. Adapun penjabaran masing-masing asas kurikulum sebagai berikut: a) Landasan Agama Kurikulum yang berlandaskan ajaran agama Islam harus berusaha supaya mampu menolong peserta didik untuk membina iman.44 Dengan iman yang kuat mereka mampu mengamalkan aspek-aspek nilai                                                  39 Nana Syaodih, Prinsip Dan Strategi Pengembangan Kurikulum, (Jakarta : P2LT Depdikbud, 1988), hlm. 9 40 S. Nasution, Asas-Asas Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 11-19 41 Nana Syaodih Sukmadinata, Perkembangan Kurikulum;Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 38-58 42 Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatut Tarbiyyah Al-Islamiyah “Falsafah Pendidikan Islam”, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 523- 530. 43 Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam; Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, (Yogyakarta, Magnum Pustaka, 2010), hlm. 31-34. 44 Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Op. Cit., hlm. 523-530. 



   53 didapatkan di sekolah, sebagai kerangka dalam mengantarkan peserta didik yang bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Kurikulum juga harus mampu menanamkan nilai-nilai yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan akhlak mulia, menambahkan kesadaran agama serta melengkapi dengan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum harus bersifat mendalam dan menyeluruh. b) Landasan Filosofis Landasan filosofis adalah kurikulum yang didasarkan pada pandangan-pandangan hidup, apakah pandangan hidup sebagai suatu bangsa, atau sebagai suatu masyarakat, atau sebagai agama yang dianut.45 Landasan filosofis adalah merupakan ideologi sekaligus cita-cita yang harus diwujudkan melalui kurikulum. Karena landasan filosofis erat hubungannya denga ideology maka landasan ini menjadi dasar merumuskan tujuan pendidikan suatu negara. Setiap negara mempunyai landasan filsafat yang berbeda, artinya landasan filosofis dan tujuan pendidikan juga berbeda. Landasan filosofis dimaksudkan, pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan.46 Pendidikan berintikan interaksi antarmanusia, terutama antara pendidik dan peseta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.                                                  45 Lias Hasibuan, Op. Cit., hlm. 51-52 46 Sukiman, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik Pada Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga,2013), hlm. 33. 



   54 Untuk dapat mengerti kebijakan dan berbuat secara bijak, seseorang harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam.47 c) Landasan Psikologis Landasan psikologis adalah landasan kurikulum yang didasarkan atas pertimbangan terhadap jiwa peserta didik. Kurikulum ditunjukkan untuk kepentingan peserta didik yaitu menyesuikan kurikulum dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik.48 Selain itu landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum meliputi faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.49 Landasan psikologis diperlukan terutama dalam seleksi dan organisasi bahan pelajaran, menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, dan merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai.50 Dalam hubungannya dengan materi pembelajaran, pemilihan dan penentuan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik sehingga akan fungsional dalam upaya membantu perkembangan dirinya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan taraf perkembangan mereka. Oleh karena itu,                                                  47 Nasution, Asas-Asas Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 11. 48 Lias Hasibuan, Op. Cit., hlm. 53-54 49 Suharsimi Arikunto, dkk., Manajemen Kurikulum, (Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY, 2000), hlm. 48 50 Sukiman, Op. Cit, hlm. 37 



   55 landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum adalah psikologi belajar dan psikologi perkembangan.51 Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik melakukan perbuatan belajar. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap maupun nilai.52 Psikologi belajar pada prinsipnya adalah suatu cabang psikologi yang mengkaji tentang bagaimana individu itu belajar. Dengan diketahuinya kegiatan belajar mengajar, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif.53 Psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap kurikulum mengenai pelaksanaan kurikulum di sekolah, yakni melalui strategi belajar mengajar. Psikologi belajar berkenaan proses perubahan tingkah laku manusia itu terjadi. Hal ini diperlukan dalam pendidikan terutama bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, sebab proses belajar mengajar atau pembelajaran pada hakikatnya mengubah tingkah laku baru para peserta didik. Masing-masing peserta didik mempunyai tempo perkembangan tersendiri. Oleh karena itu pendidik mempunyai beberapa tugas, yaitu (1) mempelajari perkembangan peserta didik supaya dapat memberikan metode belajar yang sesuai dengan kemampuannya, (2) mempersiapkan                                                  51 Ibid., hlm. 38 52 Zainal Arifin, Op. Cit., hlm. 56 53 Sukiman, Op. Cit., hlm.38 



   56 kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuannya,(3) mempercepat kemampuan yang lambat.54 d) Landasan Sosiologis dan Sosial Budaya Landasan sosiologis adalah landasan kurikulum didasarkan atas kepentingan-kepentingan masyarakat. Kurikulum harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat.55 Dan tiap masyarakat mempunyai norma-norma, adat kebiasaan yang harus terinternalisasi dalam diri anak. Tiap masyarakat memiliki beragam corak yang dianut yang mempengaruhi latar belakang kebudayaan anak. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor lain dalam perkembangan.56 Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Oleh karena itu, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia berbudaya.57 e) Landasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Teknologi pada hakekatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan (technology is application of science). Teknologi memegang peranan                                                  54 Zainal Arifin, Op. Cit, hlm. 65. 55 Lias Hasibuan, Op. Cit. hlm. 53 56 Nasution, Asas…, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 13. 57 Nana Sudjana, Pembinaan…, hlm.12. 



   57 penting dalam kehidupan budaya manusia. Teknologi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum adalah kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.58 f) Landasan Organisatoris Landasan organisatoris adalah kerangka umum program- program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.59 Landasan organisatoris60 merupakan asas yang paling mendasar, karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula, hal ini untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga guru                                                  58 Zainal Arifin, Op. Cit., hlm. 78 59 Burhan Nurgiyantoro, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaannya, (Yogyakarta: BPFE, 1988), hlm.111. 60 Pada dasarnya organisasi kurikulum terdiri tiga macam yaitu; subject Centrered Curriculum, Coreleted Curiculum dan Integrated Curiculum.  Lihat Hasibuan, Op. Cit. hlm. 55 



   58 dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik.61  4. Pengembangan Kurikulum Sebuah Keniscayaan Berkembangnya ideologi, sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat menyebabkan kurikulum62  harus berkembang (berinovasi dan berubah). Berkembang dan berubahnya kurikulum tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut, konsekuensinya memunculkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini juga menjadi pemicu utama pergeseran kurikulum tak ayalnya Kurikulum 2013. Ini diperkuat oleh Posner dan Rudnisky, bahwa kurikulum harus diorganisir, dikembangkan dan dianalisis.63 Bahkan Dewey memperkuat, bahwa kurikulum dan pembelajar adalah dua elemen yang simpel, keduanya harus didefinisikan menjadi satu proses.64 Dan terus dikembangkan yang disesuaikan dengan konidisi yang ada dan tuntutan landasan-landasan perkembangan zaman. Dengan begitu kurikulum akan terus                                                  61 Anin Nurhayati, Inovasi Kurikulum;Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Pesantren, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 18. 62 Ornstein dan Hunkins, mengatakan bahwa secara umum fondasi kurikulum adalah include mengikuti area ilmu pengetahuan sebagai berikut; filsafat, sejarah, psikologi dan sosial. Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered In The Instruction of Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To Assist in Eliminating Barriers (Detroit, Michigan: Graduate School of Wayne State University, 2005), 15. Bandingkan dengan Norman Cousins, dalam Modern Man is Obsolete, seperti dikutip S. Nasution, bahwa kita senantiasa terbelakang bila kita tidak senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi. Lihat, S. Nasution, Asas- asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 154. Bandingkan pula dengan Imam Tholkhah, bahwa pengembangan –pergeseran– kurikulum sekolah –madrasah– tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan perkembangan budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat yang ada serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat, Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 229. 63 2George J Posner and Alan N Rudnitsky, Course Design-A Guide To Curriculum Development For Teachers (New York: Longman Inc, 1982), hlm. 7. 64 Lihat, Rosalie M Mirenda, A Conceptual - Theoretical Strategy For Curriculum Development in Baccalaureate Nursing Programs (tk: Widener University Press),  hlm. 2. 



   59 mengalami penyempurnaan dari masa ke masa. Maka, pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan. Perkembangan kurikulum juga turut mengalami perkembangan makna isi ke proses pendidikan. Seperti dinyatakan oleh Doll dalam Saifuddin Sabda65, bahawa kurikulum mengalami perubahan dari isi dan subyek dan jalan untuk semua pengalaman yang mengarahkan para siswa di bawah pengawasan secara langsung dari sekolah. Argumentasi ini dikuatkan oleh Dasar pengembangan kurikulum sebenarnya cukup jelas, seperti disebut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 36 ayat  1, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik.66 Sebelum munculnya Undang- Undang  ini  kurikulum  dikembangkan  secara  sentralistik,  namun  sekarang   sudah desentralisasi dengan melihat hasanah potensi daerah baik budaya (culture), sumber daya alam, manusia dan lain-lain. Dalam hal belajar umpamanya, Bruner seperti dikutip oleh Judith Howard67, bahwa belajar adalah membawa kita untuk sesuatu yang lebih mudah, memperoleh kemampuan aplikasi guna menyelesaikan problem-problem baru.  Tafsir belajar yang lebih maju menurut Howard ini mengindikasikan bahwa kurikulum juga harus dapat mengatasi masalah-                                                 65 Lihat, Syaifuddin Sabda, Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), hlm. 22. 66 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar  Grafika, 2008), hlm. 24 67 Judith Howard, Curriculum Development (Elon University: Center for  the   Advancement of Teaching and Learning, t.t.), hlm. 1. 



   60 masalah baru yang muncul. Dengan demikian kurikulum harus menyesuaikan baik dari sisi tujuan, content, strategi pembelajaran maupun evaluasinya. Maka diperlukan lembaga pendidikan yang profesional, seperti ditulis oleh Kenneth J. Meier68, bahwa sistem pendidikan yang establish dari sebuah lembaga pendidikan selalu bersifat profesional terhadap murid-muridnya sebagai peserta didik dan kemudian mendesain secara spesial kurikulum untuk mereka. Laporan Yusuf al-Anizy69 dapat dijadikan dasar, bahwa pendidikan sekarang lebih difokuskan pada permasalahan umum, masalah umum diibaratkan dengan sesuatu yang harus didahulukan, kita dapat melihat Amerika lima puluh tahun yang lalu, ketika Amerika memisahkan diri dengan Rusia sebagai awal  bagi  Amerika untuk menjadi penguasa dunia, maka terjadilah  kebangkitan pendidikan di wilayah itu, dan berkembang pula kurikulum dan sistem pendidikannya, yang demikian terjadi di Amerika sebagai negara yang telah maju ilmu pengetahuan umumnya. Dari sini terjadi perkembangan ilmu-ilmu tadi ke negara lain. Hal seperti ini adalah sunnatullah (Qs. Al-Fathir: 43).70 Lapangan  pendidikan,  demikian  laporan  yang  diberikan  Yusuf  al-Anizy71, sebagai content dari kurikulum sangat luas, hal ini mengharuskan untuk mengikat pendidikan mengandung berbagai makna, masuknya                                                  68 Desain Kurikulum secara special maksudnya secara khusus, disesuaikan dengan tujuan institusi, perkembangan anak didik dan daerah di mana institusi itu berada. Kenneth J. Meier, “School Boards and the Politics of Education Policy”, dalam Christina Wolbrecht And Rodney E. Hero (Ed.), The Politics of Demokratic Inclusion (Philadelphia: Temple University Press, 2005), hlm. 239. 69 Yusuf al-Anizy, Op. Cit. hlm. 231 70 Yusuf  al-Anizy,  Manahij  al-Bahsi  al-Tarbawi  bain  al-Nadzariyah  wa  al-Tatbiqiyah (Beirut: Maktabah al-Falah li al-Nashri wa al-Tauzi’i, 2005), hlm. 54. 71 Yusuf al-Anizy, Loc. Cit. 



   61 pendidikan adalah beserta ilmu yang lain. Ada  bekas dari pendidikan itu dan ada bekas pula dalam pendidikan itu.  Di antara beberapa contoh ilmu yang merupakan content dari kurikulum ini adalah ilmu agama, ilmu  politik,  ilmu  ekonomi,  ilmu  jiwa, ilmu  sosial, sejarah dan    lain-lain.72  Dalam Islam,  ungkap  Salabi,  kurikulum  sebagai  bagian penting  dari system pendidikan Islam telah ada sejak periode awal keberadaan pendidikan Islam, yaitu pada masa hidup Rasulullah Muhammad SAW. Mata pelajaran yang menjadi bagian penting dari kurikulum pada periode tersebut adalah berupa; membaca, menulis dan sya‘ir ‘Arab.73 ‘Ali Ashraf menambahkan dengan al-Qur’an dan al-Hadis, Tata Bahasa, Retorika, dan Prinsip-Prinsip Hukum.74 Kurikulum pendidikan Islam pernah mengalami kemajuan pesat, seperti diungkap Nakosteen, ketika pendidikan Islam sudah mulai diformalkan, masa kemajuan ini pada abad klasik pertengahan, content kurikulumnya meliputi; Matematika (Aljabar, Trigometri dan Geometri), Sains (Kimia, Fisika dan Astronomi), Kedokteran (Anatomi, Pembedahan, Farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedokteran khusus), Filsafat (Logika, Etika dan Metafisika), Kesusasteraan (Filologi, Tata Bahasa, Puisi dan Ilmu Persajakan) Ilmu-ilmu Sosial (Sejarah, Geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan Politik, Hukum, Sosiologi, Psikologi   dan Jurisprudensi (Fikih), Teologi                                                  72 Yusuf al-Anizy, Manahij al-Bahsu al-Tarbawi bain al-Nazariyah wa al-Tatbiqiyah, hlm. 59. 73 Ahmad Salabi, History of Muslim Education (Beirut: Dar al-Kashaf, 1954), hlm.16. 74 Syed Ali Asyraf, New Horison in Muslim Education (Cambridge: Hodder and Staughton The Islamic Academy, 1985), hlm. 29-30. 



   62 (Perbandingan Agama, Sejarah Agama, Studi al- Qur’an, Tradisi Religius (Hadis) dan topik-topik ilmu keagamaan lainnya.75 Jika melihat content kurikulum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa kurikulum pendidikan Islam pada awalnya terpadu (integratif) antara ilmu-ilmu keagamaan (syar‘iyyah) dan ilmu-ilmu alamiyah (qauniyyah). Mengalami pergeseran ketika dunia Islam mundur, yaitu terjadi dikotomi ilmu. Selanjutnya muncul abad pembaharuan pendidikan Islam, yang jika diamati memunculkan sekularisme dan ortodoks. Di sini jelas kurikulum mengalami pergeseran. Bila melihat kasus sejarah pendidikan Islam, kurikulum bergeser bisa ke arah kemajuan, juga bisa ke arah kemunduran. Ada statement yang mengatakan bahwa ganti menteri, berubah pula kurikulumnya, ini juga dibenarkan oleh William J. Ellena76, kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum adalah respon utama dari pengawasan. Operasional dari sistem sekolah dengan kepemimpinan yang salah dalam kurikulum adalah potensi sebuah kerusakan untuk kualitas pendidikan tiap anak. Seraya menguatkan  pendapat Ellena, William A. Niles77, melaporkan bahwa ada sebuah tingkatan yang tinggi dari ekspektasi pengawasan sekolah yang harus terlibat dalam pengembangan kurikulum.  Tetapi  secara  alami  dan  lebih  luas  keterlibatan  tidak  diakui semua.                                                  75 Syaifudin Sabda, Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq, Desain Pengembangan dan Implementasi, Op. Cit., hlm. 1-2. 76 William J. Ellena (Ed.), Curriculum Handbook For School Ececutives (Arlington, Virginia: AASA, 1973), hlm. 370. 77 William A. Niles, Pennsylvania Superintendents Perception of Their Role In Curriculum Development and The Improvement of Instruction (Temple: University Board, 1986), hlm. 38. 



   63 Seraya mengurai secara rinci, tentang kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum, Saylor dan Alexander78 mengidentifikasikan, bahwa ada tiga tugas  lapangan kepemimpinan kurikulum; (1) Kepemimpinan, adalah proses perencanaan kurikulum, (2) Koordinasi, adalah usaha dari semua kelompok dan individu bekerja pada problem-problem kurikulum,  (3)  Acting,  adalah sebuah agen perubahan  untuk perbaikan kurikulum. Jelas bahwa pergeseran kurikulum harus didasarkan pada kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang jelas dan acting dalam rangka merealisasikan perubahan ke arah yang lebih baik.  Pengembangan kurikulum sebenarnya terjadi secara umum di semua negara, tidak hanya di Indonesia, sebagai contoh Mansour A. M. Bin Salamah79, menjelaskan secara panjang lebar dalam disertasinya, bahwa pengembangan kurikulum   juga   terjadi   di   Arab   Saudi.     Terlebih   Indonesia   adalah Negara berkembang, maka pengembangan kurikulum lebih sering terjadi dari pada negara maju. Beberapa argumen di atas cukup kuat mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. Dan seajarah pendidikan pun sudah membuktikannya dengan Kurikulum                                                  78 J.  Galen  Saylor  dan  William  M.  Alexander,  Curriculum Planning  For  Modern School, (New York: Holt Renehart and Wilson, 1966), hlm. 505 79 Lihat, Mansour A. M. Bin Salamah, An Investigation of the Relationship Between Saudi Teachers’ Curriculum Perspectives and Their Preference of Curriculum Development Models (Morgantown, West Virginia: Virginia University Press, 2001), 40. Kelemahann pengembangan kurikulum di Arab Saudi adalah diakui oleh al-Qahtani dan al-Ajroush, bahwa pengambil keputusan kurang kontak dengan aktifitas harian atau praktek-praktek di sekolah dan tidak menghadirkan input para guru, prinsip-prinsip, orang tua, para siswa dan dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya Razik dan Willis menegaskan, bahwa mayoritas percaya bahwa pengembangan kurikulum untuk memberikan kurikulum dalam hubungannya dengan lingkungan. Kenyataan,  pengembangan  kurikulum adalah secara ketat mendapat kontrol dari Kementerian Pendidikan. Deskripsi yang sangat detel dari content di atas dan kunjungan supervisi pendidikan adalah arti yang sangat utama untuk mengontrol implementasi kurikulum. Lihat, Mansour, An Investigation of the Relationship Between Saudi Teachers’ Curriculum Perspectives and Their Preference of Curriculum Development Models, hlm. 42. 



   64 pendidikan di Indonesia telah berkembang sebanyak 11 kali (tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006 dan 2013) dengan 3 kali perubahan Sisdiknas (UU No, 4/1950, UU No. 2/1989 dan UU No. 20/2003)80. 5. Faktor-Faktor Terjadinya Pengembangan Kurikulum Secara historis tidak dapat diabaikan bahwa perkembangan kurikulum di beberapa Negara pada umumnya dan  di Indonesia pada khususnya disebabkan oleh beberapa faktor penting, diantaranya; faktor perkembangan ekonomi, keragaman sosial, budaya, keagamaan, teknologi, globalisasi dan politik. Dan faktor politik selalu diasumsikan lebih dominan yang mempengaruhi terjadinya pengembangan kurikulum.81 Karena perubahan rezim politik selalu diikuti dengan perubahan kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Seolah pendidikan dan kurikulum adalah konfigurasi dari rezim politik penguasa.82  Menurut Prof. Amril M.83 perkembangan kurikulum disebabkan karena, ”pengembangan pemikiran filosofis dalam pendidikan Islam mencakup dua aspek kajian, yakni kajian terkait pendidikan dengan moral etis atau akhlak dan keterkaitan pendidikan dengan transformasi masyarakat”.                                                  80 Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan, (Jakarta: GP Press, 2010), hlm. 94 – 104. Lihat juga Suparlan. Tanya jawab pengembangan kurikulum & materi pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 21-25. Dan lihat Muhajir, Pergeseran Kurikulum 2013 Madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013), hlm. 51-92 81 Wiles Bondi (dalam Sudrajat, 2008) dalam bukunya `Curriculum Development: A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, kerana setiap kali tampuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah. Lihat Sudrajat, Akhmad. 2008. Pengembangan Kurikulum (http://istpi. wordpress.com/2008/10/27/pengembangan-kurikulum/ diakses pada tanggal 20 Januari 2017).  82 Farid Hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif antara KTSP dan Kurikulum 2013, (Malang: Madani, 2015), hlm. vi 83 Lihat Prof. Dr. Amril M., MA., Pendidikan: Penumbuhkembangkan Perilkau Moral Etis dan Pentransformasian Masyarakat. Ditulis dalam Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. v-xvi. 



   65 Berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan Prof. Haidar84 penyebab kurikulum berkembang,  “Pertama, orientasi dan tujuan pendidikan. Kedua, pengelolaan (manajemen) sistem manajemen ini yang akan mempengaruhi dan mewarnai keputusan dan kebijakan yang diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Ketiga, hasil (out put). Bagaimana produk yang dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan bisa dilihat dari kualitas luaran (out putnya)”  Dari pendapat ahli tersebut,  penulis dapat akumulasikan bahwa yang menjadi faktor perkembangan kurikulum ada dua kelompok, yaitu; pertama, faktor ideologi (agama), sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi bahkan faktor intern pendidikan itu sendiri. Kedua, faktor politik, bahkan struktur politik masuk dalam situasi pendidikan. Dalam hal ini sejalan dengan pendapat  Muhajir dalam bukunya85.   a.  Pengembangan kurikulum pendidikan dipengaruhi oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Anwar Jasin86, seperti ditulis dalam disertasi doktornya, bahwa banyak faktor yang mendorong perubahan kurikulum, seperti faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi dan faktor intern pendidikan itu sendiri. Walaupun tidak  tertuju  langsung  pada                                                   84 Haidar Putra Daulay 2009, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),  hlm. 95. 85 Muhajir, Pergeseran Kurikulum Madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013), hlm. 33-37 86 Anwar Jasin, “Pembaharuan Kurikulum SD di Indonesia Suatu Analisa Perkembangan tentang Perubahan Konseptual Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan dengan Menggunakan Bahan-bahan yang Relevan”, Disertasi IKIP Jakarta, 1983, 5. Dalam mengembangkan dirinya manusia –sebagai subyek dan obyek kurikulum– tidak dapat berdiri sendiri, dia membutuhkan lembaga-lembaga sosial, dia membutuhkan masyarakat dan negara. Dia membutuhkan sistem nilai dan ideologi yang membutuhkan pedoman dan tujuan hidupnya sebagai warga dari suatu negara. Begitu pula sebaliknya, proses hidupnya sebagai pribadi ikut memberi bentuk pada lembaga-lembaga sosial, sistem nilai dan ideologi yang bersangkutan. Lihat, Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 7. 



   66 pengembangan kurikulum,  namun  indikatornya  jelas   ke sekolah, pastinya itu kurikulum, Larry Cuban87, menulis dalam bukunya, bahwa faktor- faktor yang menyebabkan pengembangan daerah dan sekolah dalam hal ini kurikulum adalah demografi, culture (kebudayaan), politik, sosial dan ekonomi. Di sini Cuban tidak memasukkan faktor ideologi (agama), tetapi ia memunculkan faktor  demografi. Berbeda dengan Anwar, dimana faktor ideologi (agama), bahkan teknologi dan faktor intern pendidikan itu sendiri, ia masukkan, sebagai suatu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nampakknya perbedaan keduanya masih relatif kecil dan bisa ditolelir. Catatan Audrey Osler88, juga dapat dijadikan penguat, bahwa dalam seminar internasional dan interdisipliner di Harvard University tahun 2002, kehidupan dan pengalaman  senantiasa  berkembang  sampai  hari  ini  yang  senantiasa berhubungan dengan realitas ekonomi, proses sosial, inovasi teknologi dan media, dan arus budaya yang  melewati  batas-batas  negara  dengan  kejadian  yang  lebih  besar.       Cacatan Audrey tidak menyebut kurikulum di sini, tetapi kurikulum sangat erat hubungannya dengan kehidupan, dimana kehidupan itu dinamis disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebut.                                                  87 Larry Cuban menjelaskan faktor-faktor ini, untuk sekolah di Amerika, dimana sistem sekolah dan kurikulumnya adalah desentralisasi. Lihat Larry Cuban, dalam Philip W. Jakcson (ed.), Hand Book of Research on Curriculum (New York: Macmillan Publishing Company, 1999), hlm. 217. 88 Kondisi lokal dan global tidak bisa ditawar lagi harus berhubungan dengan kehidupan  kita  sehari-hari,  kurikulum  sekolah  membutuhkan  hubungan-hubungan  ini  secara  eksplisit.  Lihat, Audrey Osler dalam, Alex More (ed.) Schooling, Society and Curriculum, hlm. 101-102.  Bandingkan dengan catatan Alan Peskhin dalam Philip W. Jakcson (ed.) Hand Book of Reserch on Curriculum, hlm. 248. 



   67 Audrey juga tidak menyebut faktor ideologi (agama) dan politik dalam catatannya. Pergeseran kurikulum pastinya erat sekali hubungannya dengan pendidikan, para antropolog, seperti dilaporkan oleh Levinson89, setuju bahwa pendidikan   adalah   suatu   aktivitas   yang   bersifat   manusiawi   berdasarkan  pada kehidupan sosial yang mengharuskan adanya hubungan dengan politik, ekonomi dan dimensi budaya dalam masyarakat. Laporan Levinson nampaknya diperkuat oleh Durkheim90, investigasi sejarah ungkap Durkheim, dari formasi dan pengembangan sistem  pendidikan  mewujudkan  bahwa  mereka  orang-orang  yang  terlibat  dalam dunia pendidikan tergantung pada agama, organisasi politik, tingkat pengembangan sains dan negara industri. Pendidikan, lanjut Durkheim91, kemudian,  hanya  berarti jika dapat menyiapkan masyarakat, seperti para siswa, sementara kondisi yang esensial dari pendidikan itu sangat diperlukan. Henry92, setuju dengan Durkheim, bahwa pendidikan adalah dapat mengantisipasi sesuatu dan selalu untuk yang lain. Produk dan reproduksi dari kebudayaan ini di sekolah, oleh                                                  89 B. A. U. Levinson, “Whither the Symbolic Animal? Society, Culture, and Education at The Millennium”, Dalam B. A. U. Levinson, K. M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, dan M.  Sutton  (Eds.),  Schooling  the  Symbolic  Animal:  Social  and  Cultural  Dimensions  of Education (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000), hlm. 3. 90 E. Durkheim, The Nature of Education. Dalam B. A. U. Levinson, K. M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, dan M. Sutton (Eds.), Schooling the Symbolic Animal: Social and Cultural Dimensions of Education ( Lanham, MD: Rowman dan Littlefield, 2000), hlm. 58. 91 E. Durkheim, The Nature of Education. Dalam B. A. U. Levinson, K. M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, & M. Sutton (Eds.), Schooling the Symbolic Animal: Social and Cultural Dimensions of Education, hlm. 61 92 Lihat, J. Henry, Education and the Human Condition, dalam B. A. U. Levinson, K. M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, dan M. Sutton (Eds.), Schooling the symbolic animal: Social and cultural dimensions of education. 



   68 karenanya, sebuah situasi realitas dan identitas sosial sangat mendesak.93 Eksistensi kurikulum dalam pendidikan adalah merupakan bagian dari proses formal dari sekolah. Scribner dan Cole setuju dengan statement ini, sebuah teori pendidikan formal juga memerlukan teori bagaimana belajar dan bagaimana berfikir mengembangkan skill individu sebagai  anggota  masyarakat  dan  bagaimana  proses  pendidikan  (pengembangan  kurikulum juga merupakan sebuah proses pendidikan) memberikan kontribusi untuk jenis skill-skill ini.94 Konsekwensinya, seseorang dapat memperluas hal ini untuk mengimplikasikan bahwa pendidikan dan faktor-faktor yang telah disebut,  komponen utamanya adalah  manifestasi  budaya  dan arti hubungan,  dalam proses pengembangan kurikulum. Boykin, mengingatkan para pendidik, bahwa kita harus sadar dari sebuah obsesi dengan homogenitas sosial dan kontrol sosial untuk memprediksi sebuah sistem pada kebudayaan dan ras yang berbeda-beda. Anak-anak tidak  berasal dari latar  belakang  yang sama dan  mereka  juga tidak  memiliki pengalaman  yang sama pula. Kita mengakui dan menghormati perbedaan sosial dan pendidikan ini.95 Ladson-Billings, melaporkan bahwa banyak sekolah yang berharap mempunyai sebuah lingkungan yang kondusif untuk merekayasa                                                  93 R. Erickson, dan J. Schultz, (1982). The counselor as Gatekeeper: Social Interaction Interviews (New York: Academic Press, 1982). 94 S. Scribner dan M. Cole, Cognitive Consequences of Formal and Informal Education (tk: tp, 1973), hlm. 553. 95 B. S. M. S. Dawn A. Lauridsen, What Are Teachers’ Perception of The Curriculum Development (New York: The Ohio State University press, 2003), hlm. 50. 



   69 kurikulum,96 bahwa kurikulum itu respon terhadap masyarakat dan kebudayaan dalam mengembangkan kurikulum yang akan segera diimplementasikan. Banyak guru setuju bahwa mereka bekerja supaya murid mereka sukses, setiap orang dari mereka, bagaimanapun juga mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, etnis dan bahasa.   Bagaimanapun, kebudayaan harus menjadi dasar pengajaran, bukan hanya semata-mata mencocokan dengan eksistensi ekonomi dan sosial siswa. Siswa membutuhkan pemikiran kebudayaan mereka yang paralel dan berselisih dari kebudayaan sekolah (atau kebudayaan yang lain) dan bagaimana tradisi itu diharuskan. Kebudayaan relevan dengan pengajaran yang melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam dari kesadaran  budaya  dan apresiasi setiap  waktu.  Ini adalah  kebudayaan  yang relevan dengan pendidikan dan praktek pengajaran adalah bagian dari eksistensi sosial yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum.97 Oleh karena itu, tegas Ralph Tayler dan John Dewey, pengetahuan kurikulum senantiasa didesain dan dikembangkan terus menerus supaya terlibat dengan perubahan masyarakat dan menempatkan perkembangan baru pada sistem pendidikan. Dengan demikian fondasi kerja kurikulum adalah by theory. Pengembangan (perubahan) kurikulum,  lanjut  Tayler                                                  96 Dalam merekayasa kurikulum perlu diingat aktifitas kurikulum. Montgomery, mencatat bahwa dasar aktifitas kurikulum adalah kurikulum inti (core curriculum), fleksibel, dan kontrak belajar. Lihat, Patricia C. Montgomery, “Toward Freedom in Education: A Survey of Independent Alternative School” (Unpublished Doctor’s Dissertation Wayne State University, Detroit, Michigan, 1980), hlm. 99-100 97 B. S. M. S. Dawn A. Lauridsen, What Are Teachers’ Perception of The Curriculum Development, 51. Bandingkan dengan,  G. Ladson-Billings, Reading Between the Lines and Beyond  the Pages: A Culturally Relevant Approach to Literacy Teaching. Theory Into Practice (tk: tp, 1992), hlm. 312-320. 



   70 dan Dewey harus terjadi   dan kurikulum juga harus relevan dengan tuntutan masyarakat sekarang dan yang akan datang.98 Tuntutan masyarakat, berarti tuntutan sosial. Mansour A. M. Bin Salamah, ketika menulis disertasinya mencontohkan kurikulum Arab Saudi, bahwa kebijakan pendidikan  yang  ada di  Arab  Saudi,  yaitu kurikulum akan  membantu  para   siswa untuk berpartisipasi dalam pengembangan sosial. Dengan kata lain, kurikulum akan membantu siswa aktif menemukan solusi untuk masalah-masalah sosial dan lingkungan yang ada sekarang. Setuju dengan kebijakan Kementerian Arab tersebut, kurikulum  fleksibel dan  mengatur  keadaan siswa  dimana  mereka  berada.99 Identik dengan Mansour, Dawn A. Lauridsen berpendapat, bahwa proses pengembangan kurikulum dan persepsi para guru dalam pengembangan kurikulum adalah merupakan fenomena sosial. Pemberian aspek sosial dari proses pengembangan kurikulum, lensa penafsiran/konstruksi adalah tepat untuk eksplorasi proses pengembangan kurikulum.100 Pendapat Dawn diperkuat Wolcott, bahwa kebudayaan dan sosial mempengaruhi secara inhernt dalam proses pengembangan kurikulum, Wolcott mengakui bahwa ilmu                                                  98 Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered In The Instruction of Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To Assist in Eliminating  Barriers  (Detroit, Michigan: Graduate School of Wayne State University, 2005), hlm. 15 – 16. 99 Mansour, An Investigation of the Relationship Between Saudi Teachers’ Curriculum Perspectives and Their Preference of Curriculum Development Models, 40. Berdasarkan 207 artikel, secara umum karakteristik kurikulum menurut Kementerian Pendidikan Arab Saudi adalah kurikulum harus mempunyai; (1) sumber dari Islam, dasar dan sistem negara, (2) konsisten dengan kebutuhan dan obyek negara, (3) sesuai dengan tingkatan siswa, (4) pencapaian standar siswa dan pencapain tujuan pendidikan, (5) seimbang, fleksibel dan sesuai untuk kondisi dan situasi yang variatif. Lihat, Ministry of Education,  Educational Policy in the Kingdom of Saudi Arabia ( Saudi Arabia, 1980), hlm. 38 100 B. S. M. S. Dawn A. Lauridsen, What Are Teachers’ Perception of The Curriculum Development (New York: The Ohio State University press, 2003), hlm. 10. 



   71 pengetahuan adalah sosial yang dibangun oleh para generasi dan individu.101 Kurikulum sebagai pedoman para siswa dan guru untuk belajar dan mengajar, Greg Light dan Roy Cox, menulis, belajar adalah suatu proses perubahan, perubahan tidak hanya dalam hubungannya dengan intelektual saja tetapi kita harus mendasarkan  pada  kepribadian,  sosial,  dan  perubahan  nyata.102 Begitu besarnya pengaruh aspek sosial dalam perubahan kurikulum sampai perubahan dalam hasil belajarpun tidak hanya aspek intelektual saja tetapi juga aspek sosial. Ornstein dan Hunkins menjelaskan bahwa pendekatan kurikulum sebuah pendekatan yang merefleksikan posisi secara holistik atau sebuah metaorientasi yang didasarkan pada sebuah orientasi kurikulum (filsafat seseorang, pandangan sejarah, pandangan psikologi, teori pembelajaran, dan pandangan isu-isu sosial),  beberapa  domain  kurikulum  (umum  dan  mementingkan  pengetahuan di lapangan),  dan prinsip-prinsip  kurikulum baik  secara teori dan praktek.103 Ornstein dan  Hunkins  masih  mengatakan keterlibatan kurikulum dengan  faktor  sosial  yang merupakan faktor, dimana tidak dapat dipisahkan dengan faktor lain. Dalam bahasa yang berbeda Oliver melihat bahwa perbaikan (kemajuan) kurikulum sebuah usaha secara kooperatif dan pengakuan kuat terhadap                                                  101 H. Wolcott, Education as Cultural Transmission and Acquisition, dalam International Encyclopedia of Education (Oxford, England: Pergamon, 1994), hlm. 1724. 102 Greg Light dan Roy Cox, Learning and Teaching in Higher Education (London: Paul Chapman Publishing, 2001), hlm. 69. 103 Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered In The Instruction of Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To Assist in Eliminating  Barriers  (Detroit, Michigan: Graduate School of Wayne State University, 2005), hlm. 67. 



   72 keterlibatan para guru, pembelajar, publik, administrasi dan konsultan.104  Kurikulum terlibat dengan apa yang disebut Oliver, seperti guru, pembelajar, publik dan lain-lain adalah merupakan unsur/ komponen sosial yang ada di masyarakat. Membuat buku-buku teks siap pakai yang memungkinkan memberi perhatian secara kompleks terhadap para siswa dari ruangan kelas juga merupakan salah satu definisi kurikulum, seperti pembelajaran tentang kemanusiaan dan interes para guru atau sebuah kompleksitas dari politik, ekonomi,105 kebudayaan, sejarah dan aspek-aspek kehidupan dari kehidupan sekolah.106 Buku teks yang baik mesti disusun berdasarkan kurikulum yang sedang berkembang, sehingga scope dan squence-nya sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada saat ini. Dengan demikian pendapat yang pertama  ini tetap  mengatakan  bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh factor ideologi, agama, sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi informasi. b.  Perubahan kurikulum Pendidikan dipengaruhi oleh faktor politik, bahkan situasi politik masuk dalam situasi pendidikan Goodlad107, berpendapat bahwa perencanaan, pengembangan, dan                                                  104 Albert I. Oliver, Curriculum Improvement: A Guide to Problem, Priciples and Procedures (New York: Dodd, Mead  dan  Co., 1965), hlm. 47-48. 105 Perdebatan teori kurikulum memunculkan berbagai macam paradigma, tetapi paradigma itu bukanlah sebuah representasi literal dari dunia pengembangan kurikulum, tetapi sebuah percaturan ekonomi dan skema yang sederhana untuk dipraktekan dengan proses yang komplek dari dunia kurikulum. Lihat, Daniel dan Laurel N Tanner, Curriculum Development: Theory Into Practice (New York: Macmillan Publishing Co, 1980), hlm. 97. 106 Lihat, Mansour, Op. Cit., hlm. 40. 107 Goodlad dalam David J. Flinders dan Stephen J. Thornton (Ed.), The Curriculum Studies Reader (New York dan London: Routledgefalmer, 2004), Cet II, hlm. 62 



   73 perubahan  kurikulum,108  adalah proses politik,109  bahkan proses politik adalah sebuah proses ideologi yang menentukan ending (akhir) dan arti pendidikan. Statement lain mengatakan bahwa struktur politik masuk dalam situasi pendidikan. Unik  dan  sensitive  hubungan  antara  lokal,  negara  dan  pemerintah  daerah  dalam memberikan support dan mensikapi masalah-masalah sekolah, demikian contoh di Amerika. Secara sederhana, bahwa perubahan kurikulum karena adanya masalah- masalah pembelajaran yang bermula dari kelas sebagai tempat belajar. Kemudian sampai kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan, pembuat, perubah, pengembang dan inovator kurikulum. Proses politik dalam pergeseran kurikulum, bisa diamati mulai dari kelas. Seperti Olivia110 Bevis dalam disertasinya yang sedikit menguraikan ”Politics in The Classroom”, dia melaporkan, bahwa power (kekuasaan/kekuatan) selalu menjadi isu dalam dunia politik. Ketika seorang guru menjadi informator, menyampaikan yang benar dan salah, membuat tata tertib di kelas, dan merespon hubungan, menganalogikan, membuat asumsi, mengimplikasikan ide dan teori, itu semua adalah power (kekuasaan) guru di dalam kelas. Demikian pula ketika guru mengkritik, mengevaluasi, juga power guru dalam kelas.                                                     108 Laurel N Tanner berpendapat, bahwa sumber obyek kurikulum adalah masyarakat, pembelajar, dan dunia ilmu pengetahuan, lihat, Laurel N Tanner, Observation: Curriculum History As Usable Knowledge, Curriculum Inquiri (tk: tp, 1982), 409 109 Proses politik juga terjadi di dalam kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar misalnya, sikap pendidik bermacam-macam, ada yang otoriter ada pula yang demokratis. Kedua sikap ini adalah otoritas atau power (kekuasaan) seorang pendidik di kelas. Dimana kekuasaan seolah-olah adalah ending dari politik. Lihat, J. Krishnamurt, Education and Significance of Life (San Fransisco: Harper and Row, 1953), hlm. 36. 110 Olivia, Loc. Cit. 



   74 Ketika guru membuat semua keputusan, menjalankan prosedur,  dan menentukan siapa yang berbicara. Dan ketika pertanyaan itu harus ditanyakan dan dijawab, semua itu adalah power (kekuasaan) seorang guru di dalam kelas.111 Karena besarnya otoritas guru terhadap siswanya, sampai ada penelitian yang dilakukan LeCompt,   bahwa   lebih   dari   50%   pernyataan   seorang   guru   pesannya selalu dihubungkan dengan otoritas, perintah, orientasi tugas dan orientasi waktu.112 Freire nampaknya lebih berlian dengan pemikiran reformasinya, bahwa esensi yang sesungguhnya politik yang terjadi di dalam kelas adalah adanya kekuatan yang dimiliki oleh kedua pihak yaitu siswa dan guru untuk terjadinya dialog.113 Kemudian proses politik114 itu meningkat pada level di atasnya, ending-nya adalah di pemerintahan pusat yang menangani bidang pendidikan. Joseph Fischer menulis seraya  memperjelas keterangan Goodlad,  bahwa  sistem politik di sekolah    pertama kali muncul adalah dengan karakteristik yang tidak bervariasi dengan formulasi kelas,                                                  111 EM. Olivia Bevis, A New Direction for Curriculum Development For Professional Nursing: A Paradigm Shif From Training to Education (Athens, Georgia: The Chicago University Press, 1990), hlm. 199 112 EM. Olivia Bevis, A New Direction for Curriculum Development For Professional Nursing: A Paradigm Shif From Training to Education (Athens, Georgia: The Chicago University Press, 1990), hlm. 202. 113 Dialog yang dimaksud Freire adalah mengenai pemikiran, imajinasi, dan kompetensi siswa berdasarkan keaktifannya yang memungkinkan adanya jawaban, solusi, perencanaan dan strategi pemecahannya. Dialog jangan hanya guru yang berkomentar, melainkan keduanya –guru dan siswa– ada. Diskusi itu menghasilkan pemikiran guru dan murid. Ini yang dimaksud dengan demokrasi pendidikan di dalam kelas. Bukan hanya guru yang mempunyai kekuatan (power) tetapi juga para siswa. Kekuatan (power) digunakan untuk mengorganisasi kelas dalam men-support pembelajaran. Kekuatan ini menjadi sebuah content keahlian, bagaimana belajar, menyimpulkan, dan bagaimana menjadi seorang yang ahli. Lihat, Bevis, Op. Cit., 200 114 Yang dimaksud politik di sini adalah kebijakan pemerintah  terkait dengan Kurikulum 2013, baik itu otoritas pemerintah untuk menggeser, mengembangkan, menginovasi ataupun merubah kurikulum. Di sini kelihatan bahwa otoritas pemerintah (politis) lebih dominan dibanding faktor lain yang mempengaruhinya. 



   75 kadangkala kasta, struktur. Pada masyarakat ini ada preser tentang perbedaan kondisi ekonomi dan secara rutin selalu muncul untuk diterapkan pertama kali pada kelas elit.115 Kenneth J. Meier116, menambahkan sekaligus memperkuat keterangan Fischer, sistem pendidikan adalah penting sekali untuk demokrasi politik, bahkan Botkin et. al., melaporkan bahwa dalam seminar internasional yang disponsori oleh The Club of Rome, mereka melihat pendidikan adalah sebuah alat politik yang harus diberikan untuk mengantisipasi problem dunia dan menghadapi hari kiamat. Mereka memposisikan bahwa dunia  harus dihadapi dengan program kekusutan yang sangat besar pada beberapa area seperti energi, populasi, pemborosan, polusi, dan makanan. Mereka berfikir bahwa pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan harus memberi pemahaman pada dua kritik: (1) kemanusiaan bergerak cepat ke arah ”kejadian simpang jalan dimana tidak ada ruang untuk berbuat kesalahan”, (2) kita harus memutuskan lingkaran jahat dari sesuatu yang komplek, dan pemahaman yang salah dimana masih ada waktu untuk belajar. Dari sini muncul dua pendapat: pertama, bahwa nyatanya pendidikan disediakan untuk skill dan pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Secara alamiyah  bahwa kontribusi pendidikan diakui secara nyata, dimana bahwa ukuran    pendidikan adalah riil mandat dari                                                  115 Joseph Fischer, The Social Sciences and the Comparative Study of Educational,  Systems (Scranton, Pennsylvania: International Textbook Company, t.t), hlm. 132 116 J. Botkin, M. Elmandjra, dan M. Malitza, No Limits to Learning: Bridging The Human Gap, A Report to the Club of Rome (New York: Pergamon Press, 1978), hlm. 2 



   76 beberapa studi partisipasi politik. Kedua, sedikit kenyataan bahwa pengaruh kuat proses pendidikan itu sendiri termasuk demokrasi. Pada umumnya untuk semua proses yang lain, pendidikan menyediakan manfaat lebih  besar untuk individu-individu daripada manfaat untuk yang lain. Tidak hanya sarjana dari institut ke institut atau sekolah ke sekolah, pendidikan tidak hanya menyediakan prospek yang  lebih besar untuk demokrasi, untuk murid-murid dari pada  yang   lain, tetapi menyediakan aktualisasi prospek untuk seseorang.117 Memperkuat argumen Goodlad, A. V. Kelly, menegaskan, sebuah analisis fungsi historis dari sistem sekolah seperti aspek-aspek atmosfir peradaban negara menduga bahwa sistem sekolah adalah distimulasi oleh lingkaran politik. Khususnya bagaimana, baru-baru ini telah mengakumulasikan bukti bahwa sektor politik dari negara  yang  merupakan  konstitusi dari masyarakat,  dan  lingkaran  ekonomi diakui diantara instrumen kontrol infrastruktur pertahanan, bimbingan hipotesis lebih lanjut bahwa lingkaran politik dan ekonomi dalam posisi difusi dalam pendidikan.118  Kenneth  J.  Meier  melaporkan,  orang  Amerika  yang  ideal  adalah  seseorang yang menempati posisi strategis dalam pendidikan, seperti jalan yang menanjak, hal itu sama saja ketika seseorang berpartisipasi dalam bidang politik dan ekonomi. Jika demikian, orang Amerika yang ideal memandang pendidikan sebagai solusi untuk                                                  117 Kenneth J. Meier, School Boards and the Politics of Education Policy, dalam Christina Wolbrecht dan Rodney E. Hero (Ed.), The Politics of Demokratic Inclusion (Philadelphia: Temple University Press, 2005), hlm. 238. 118 Joseph Fischer, The Social Sciences and the Comparative Study of Educational,  Systems, (Scranton, Pennsylvania: International Textbook Company, t.t), hlm. 130 



   77 kesamaan dalam demokrasi. Itu sangat baik seperti diungkapkan Marx yang menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah kembali menguatkan bias politik, untuk struktur pendidikan supaya perbedaan-perbedaan diantara kelompok besar dan kecil tidak kelihatan.119 Dengan lugasnya Marx mengatakan bahwa pendidikan dengan politik adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, hal ini jelas berpengaruh terhadap pergeseran kurikulum.120 Ada contoh politisasi pendidikan di Amerika, seperti ditulis Joel Spring, yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi mengalami depresi sehingga menutup aliansi (persekutuan) antara para pendidik dan komunitas bisnis. 121 Pada tahun 1950, para pebisnis menjalin hubungan dengan para politisi untuk mendeklarasikan para pendidik yang profesional supaya membuat hubungan sekolah, lemah dalam mempertahankan musuh-musuh komunis Amerika. Kritik ini diteruskan pada tahun 1980, dengan mengkutuk sekolah-sekolah untuk mempersulit Amerika dalam kompetisi internasional dengan Jepang dan Jerman Barat. Pada tahun 1990, sebuah kombinasi agama, politisi konservatif dan para komunitas bisnis mencoba menghindari lembaga pendidikan untuk    membuat pendidik-pendidik yang profesional, mereka juga men-support                                                  119 Kenneth J. Meier, School Boards and the Politics of Education Policy, dalam Christina Wolbrecht dan Rodney E. Hero (Ed.), The Politics of Demokratic Inclusion (Philadelphia: Temple University Press, 2005), hlm. 239 120 Ibid., hlm. 240 121 Joel Spring, The American School, 1642-2004 (New York: Mc Graw Hill, 1986), hlm. 317. 



   78 sekolah pilihan dan sekolah-sekolah berprestasi.122 Spring menambahkan, dari konflik ini, muncul kekuatan guru. Para guru mempercayai mayoritas mereka supaya mendapatkan kepatutan upah, kondisi kerja yang harmonis, dan menghubungkan kekuatannya dengan organisasi buruh. Pada beberapa kasus, para guru beraliansi dengan para pengusaha lokal dalam memperjuangkan gaji yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik dan pilihan  yang lebih besar adalah dalam membuat kebijakan pendidikan. Perjuangan ini memunculkan gairah para guru untuk melawan para administrator yang tertarik melindungi kekuatan mereka sendiri dan para komunitas bisnis yang tertarik untuk menurunkan gaji para guru pada tingkat yang rendah. Action yang seperti ini  diadakan untuk menegakan Federasi para Guru Amerika (AFT), yang beberapa tahun dilaksanakan sebagai taktik gabungan dalam pendidikan.123 Para guru, lanjut Spring, juga mencoba mengontrol Asosiasi Pendidikan Nasional (NEA), dan meneruskan organisasi tersebut dalam sebuah kementerian untuk mengurusi kesejahteraan para guru. Para guru kemudian bertekad untuk melawan para administrator sekolah pada awal abad 20 tetapi baru ditanggapi pada tahun 1960 dan 1970 dan menjadikan NEA organisasi para guru yang paling besar. Tahun 1980 dan 1990, NEA dan AFT menjadi faktor penting dalam perpolitikan nasioanl. Tetapi dua organisasi tersebut establish untuk menjadi aliansi dengan para politisi                                                  122 Ibid, hlm. 318. 123 Joel Spring, The American School, 1642-2004 (New York: Mc Graw Hill, 1986), hlm. 318. 



   79 guna mendapatkan legislasi kepentingan mereka.124 Kesimpulan Spring, bahwa dunia politik pendidikan pada awal abad 20  yaitu adanya aliansi antara administrator sekolah dan elit bisnis lokal, aliansi antara guru-guru urban dan organisasi perdagangan, aliansi antara administrator sekolah dan kolega para kaum profesional untuk menjadikan NEA menjadi sebuah organisasi kesejahteraan guru, dan sebuah pergerakan grassroot yang tumbuh untuk memisahkan dengan sekolah. Kebijakan pendidikan nasioanl menformulasikan NEA dan menyebarkannya melalui hubungan informal para administrator sekolah dan para kolega profesional.125 Terlepas dari politisasi guru dalam pendidikan dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka, Ornstein dan Hunkins, melaporkan, bahwa selama kebangkitan pendidikan   secara   universal  dari  tahun   1820-1920, di Amerika, pemikiran pendidikan mengharuskan partisipasi kecerdasan dalam demokrasi politik dan pendidikan memperluas sekolah umum untuk sekolah tinggi dan akademi. Konsep ini memunculkan ide bahwa semua masyarakat dan anggota masyarakat berpartisipasi secara  produktif  dalam  pendidikan.126 Masih   terkait   dengan   demokrasi politik, Kenneth J. Meier, memperkuat laporan Ornstein dan Hunkins, bahwa rasial dan etnis dalam mengakses kualitas pendidikan dicatat oleh beberapa sarjana ternama, kontribusi para kolega dan hubungan langsung dengan outcome, outcome tidak  dapat memberi                                                  124 Ibid. 125 Ibid., hlm. 318-319. 126 Lihat, Susan Pennnock Smith, Op.Cit., 15 –  16 



   80 komentar tetapi outcome itu sendiri mempunyai masa depan demokrasi untuk politik dan distribusi kekuatan politik127 Lebih lanjut, Kenneth J. Meier, memperkuat  laporannya,  bahwa  demokrasi  inklusi,  kemampuan  minoritas   untuk mengakses kekuatan politik adalah positif jika dihubungkan dengan konsekwensi positif untuk murid-murid yang minoritas. Meskipun kita tidak mempunyai demonstrasi hubungan, minoritas dapat keluar dengan jelas dan mempunyai akses lebih besar untuk kualitas pendidikan pada suatu waktu kemudian memberikan efek pada  demokrasi di  lain waktu.128   Di sini  jelas  bahwa  Ornstein,  Hunkins  dan Meier berpendapat bahwa pendidikan erat sekali hubungannya dengan politik, tetapi mereka lebih cenderung pada tataran demokrasi politik. Dengan demikian maka pergeseran kurikulumpun dipengaruhi oleh faktor politik juga. Joseph Fischer menggambarkan, satu hal yang penting dari aspek-aspek kurikulum sebuah sistem sekolah negara adalah siswa belajar sejarah masyarakatnya. Ini dapat diperlihatkan bersama ujian-ujian, seperti elemen sentral pada kurikulum sekolah sejak sistem pendidikan yang pertama. Hal itu selalu ditulis dengan ideologi jika  tidak  sering  diputarbalikan,  sejarah  dibutuhkan  bukan  sekedar   demonstrasi. Seperti digambarkan, murid-murid Amerika, Jepang, Rusia dan lain-lain                                                  127 Meier, “School Boards and the Politics of Education Policy”, dalam Christina Wolbrecht And Rodney E. Hero (Ed.),  Op. Cit., hlm. 240.  128 Meier, “School Boards and the Politics of Education Policy”, dalam Christina Wolbrecht And Rodney E. Hero (Ed.),  The Politics of Demokratic Inclusion, 240. 



   81 mempelajari sejarah negara mereka sendiri-sendiri.129 Hal ini dimaksud supaya para siswa timbul rasa nasionalismenya. Joel Spring melaporkan, bahwa hancurnya perekonomian pada tahun 1930 mengakibatkan mayoritas politik bergeser pada dunia pendidikan. Pertama, krisis ekonomi memulai adanya keretakan aliansi antara para administrator sekolah lokal, sekolah lokal yang berasrama, dan para elit lokal. Banyak para administrator sekolah dan sekolah berasrama menginginkan untuk memelihara  program-program pendidikan dalam menghadapi beberapa tuntutan para pemimpin lokal yang  lain untuk mengurangi angggaran pendidikan. Kedua, tekanan ekonomi akibat  dari  depresi mengakibatkan para pemimpin pendidikan menyumbang pendidikan untuk memberikan perubahan radikal pada masyarakat. Kreasi ini memberikan image radikal yang berlebihan pada sekolah, yang memberikan argumen positif pada tahun 1940 dan 1950 sekolah-sekolah publik di bawah pengaruh komunis. Akhirnya pemerintah daerah memperkenalkan program baru untuk memberikan solusi masalah pengangguran baru. Ekspansi ini merupakan peran pemerintah daerah pada pendidikan dan men-setting tingkatan intervensi selanjutnya pada tahun 1940 dan tahun 1950. Tambahan, keterlibatan pemerintah membuat tensi naik antara para pendidik  profesional  dan  pemerintah  daerah  seperti  peran  setiap  golongan dalam mengontrol hal yang baru.130 Dua pandangan yang berbeda titik tekan dalam melihat faktor yang                                                  129 Fischer, The Social Sciences and the Comparative Study of Educational Systems, 138.   130 Spring, Op. Cit., hlm. 326 



   82 mempengaruhi pengembangan, pergeseran dan perubahan kurikulum, walaupun dengan berbagai variasi pendapat. Anwar Jasin, Lary Cuban, Audrey Osler,  Levinson, Durkheim dan lain-lain, mereka berpendapat bahwa pergeseran kurikulum dipengaruhi oleh faktor ideologi (agama), sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi bahkan faktor intern pendidikan itu sendiri turut mempengaruhi. Anwar Jasin   cukup lengkap menyebut faktor-faktor ini, sementara yang lain, seperti Lary Cuban, menambahi demografi, Audrey Osler tidak menyebut ideologi dan politik. Levinson dan Durkheim lebih cenderung ke faktor sosial dan budaya. Walaupun, dugaan saya, bahwa orang-orang seperti John I Goodlad, Olivia Bevis, Freire, Joseph Fischer, Botkin, A.V. Kelly, J. Spring dan lain-lain juga tetap tidak meninggalkan faktor- faktor yang telah disebut Anwar Jasin c.s, tetapi mereka Goodlad c.s menekankan, bahwa yang mempengaruhi pergeseran kurikulum adalah faktor politik.131 Goodlad, proses politik ada dalam proses pendidikan bahkan proses politik merupakan ending dari pendidikan. Olivia Bevis, nampaknya lebih tertarik dengan politics in classroom, yang saya pikir merupakan awal dari proses sebab terjadinya pergeseran kurikulum.132 Freire dengan pemikiran reformasinya mengemukakan tentang demokrasi politik di kelas, sementara Joseph Fischer lebih menyoroti bahwa terjadinya politisasi pendidikan karena perbedaan backgraund sosial ekonomi mereka di dalam kelas sehingga menimbulkan kasta. Botkin lebih mengglobal lagi, bahwa                                                  131 Anwar Jasin, Op. Cit. hlm. 135 132 Ibid 



   83 out  put pendidikan harus dapat mengatasi krisis politik dunia. Kelly, menyoroti politik difusi dalam pendidikan, dan Spring lebih mengangkat peran serta para guru dalam mempertahankan nasibnya di dunia pendidikan terkait dengan gaji yang mereka terima.133  B. Filsafat Pendidikan Islam 1. Pengertian Filsafat Pendidikan Islam dan Urgensinya a. Pengertian Filsafat Pendidikan Untuk mendefinisikan filsafat pendidikan Islam itu, baiknya disini diungkapkan  dahulu apa itu filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggrisnya philosophy, dan dari bahasa Yunani: philosophia, yang terdiri dari dua kata: philos (cinta) dan sophos (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, iteligensi). Jadi, secara etimologi, fisafat berarti  cinta kebijaksanaan atau kebenaran (love of wisdom).134 Orangnya disebut filosof dalam bahasa Arab135 disebut failasuf.136 Pencinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya. Dengan perkataan lain, ia mengabdikan diri dan hidupnya kepada pengetahuan. Filsafat secara sederhana berarti “alam fikiran” atau “alam berfikir”. Berfilsafat artinya berfikir. Namun tidak semua berfikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah                                                  133 Ibid., hlm. 327 134 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. ke-14, halm. 4. 135 Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari Bahasa Arab karena orang Arab lebih dulu datang dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia dari pada orang Inggris. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata falsafat, bukan filsafat. Buku-bukunya mengenai “filsafat” ditulis dengan falsafat, seperti Falsafat Agama dan Falsafat dan Mistisisme dalam Islam. Lihat Bakhtiar, Filsafat, hlm. 7. Dan lihat Harun Nasution, Falsafat Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Cet. III, hlm. 9 136 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 7 



   84 berfikir secara mendalam (radikal) dan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu.137 Itulah sebabnya filsafat disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan (the mother of sciences/ queen of knowledge). Berikut dikemukaakan beberapa pengertian filsafat menurut para ahli, mulai dari klasik hingga modern: a. Palto (427-347 SM) mengatakan bahwa filsafat itu tidak lain adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada.138 b. Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda.139 c. Marcus Tullius Cicero (106-143 SM) merumuskan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.140 d. Al-Farabi (w. 950 M) mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya.141 e. Fuad Hasan menyatakan bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berfikir radikal; radikal dalam arti mulai dari radiksnya suatu gejala, yaitu akar seusuatu yang hendak dipermasalahkan.142                                                  137 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam Menguatkan Epistemologi Islam dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), Cet. I, hlm. 17 138 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius, 1981), hlm. 155 139 Ibid 140 Abubakar Aceh, Sejarah Filsafat Islam, (Sala: Ramadhani, 1982), Cet. II, hlm. 9  141 Abu Ahmadi, Filsafat Islam, (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 8 142 Fuad Hasan, Berkenalan dengan Filsfat Eksistensialisme, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), Cet. IV, hlm. 10 



   85 f. Amril M mengutarakan filsafat merupakan pemikiran yang kritis, sistematis dan metodologis.143 g. Muhmidayeli mengartikan filsafat sebagai upaya kerja rasio manusia dalam membuat hubungan-hubungan antara realitas-realitas yang ada untuk menemukan suatu pemikiran yang dapat berimplikasi pada tata kehidupan dunia.144 h. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya.145 i. Dictoinary of Philosophy mengungkapkan bahwa filsafat adalah mencari kebenaran serta kebenaran itu sendiri adalah filsafat. Bila seseorang menjawab sesuatu secara sistematis, radikal dan universal serta bertabnggung jawab, system pemikirannya serta kegiatannya itu disebut filsafat.146  Dari banyaknya pengertian filsafat yang dikemukakan, kiranya dapat dikatakan bahwa para ahli telah merumuskan filsafat secara berbeda-beda. Namun demikian, sesulit apapun difinisi filsafat, pengertian mengenainya sebagai patokan awal kiranya tetap diperlukan.147 Dalam konteks ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat Didi Gazalba yang mengartikan filsafat                                                  143 Amril M., Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P dan Aditya Media, 2005), Cet. 1., hlm. 6 144 Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 7 145 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I, hlm. 242 146 Dagobert D. Runes, Dictionary of Philoshopy, (New Jersy: Littlefield Adams & C., 1971), hlm. 235 147 Amsal Bahtiar, Filsafat Agama, (Jakarta: Logos, 1999), Cet. II. hlm. 7 



   86 sebagai berfikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, atau hakikat mengenai segala yang ada.148 Setelah penulis menjelasakan pengertian filsafat, pembahasan penulis berikutnya akan ditekankan pada terma Pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zakiah Drajat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis.149  Menurut al-Nahlawi bahwa pendidikan Islam adalah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif.150 Yusuf al-Qardhawi memberi pengertian pendidikan Islam sebagai Pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.151 Ramayulis mengemukakan pengertian pendidikan Islam adalah proses transisternalisasi atau transaksi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik malalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup didunia dan akhirat.152 Dan Sayid Sabiq mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu aktivitas yang mempunyai tujuan mempersiapkan anak didik dari segi                                                  148 Sidi Gazalba, Sistematiak Filsafat, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. II, hlm. 15 149 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 25 150 Abd. Rahman al-Nahlawi, al-Tabiyah al-Islamiyah Wa Asalibuha Fi al-Bait Wa al-Madrasah Wa al-Mujtama’, alih bahasa Shihabuddin dengan Judul; Pendidikan Islam di Rumah, di Sekolah dan di Masyarakat (Cet. II; Jakarta: Gema Insan Press, 1996). 42 151 Yusuf al-Qardhawi, Tarbiyah al-Islam Wa Madrasah Hasan al-Banna, alih bahasa Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad : Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1980). 31 152 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta : kalam mulia, 2002), hal 38 



   87 jasmani, akal, dan rohaninya sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun ummatnya (masyarakatnya).153  Demikianlah begitu banyak pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan para pakar bidang pendidikan Islam. Semuanya berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang yang digunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa alangkah sulit dan rumit merumuskan pengertian pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, sulitnya upaya merumuskan pengertian pendidikan Islam karena dua hal, yaitu karena banyaknya jenis kegiatan yang disebut dengan pendidikan Islam dan karena luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan Islam.154  Setelah  dua terma tersebut dijelasakan yaitu filsafat dan pendidikan Islam, dengan demikian meskipun terdiri dari tiga kata, ketiganya dapat direntang menjadi satu kalimat yang mewakili satu pengertian, yaitu filsafat tentang pendidikan yang bercorak Islam.155 Dengan kata “Islam” sebagai sifat dari filsafat yang membicarakan pendidikan, yaitu pendidikan yang mengusung konsep-konsep abadi, seperti tauhid, ilmu, fitrah, akhlak, khalifah, dan sebagainya.                                                  153 Sayyid Sabiq, Islamuna (Beirut: Darul Kitab, TT), hal. 237 154 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. II, hlm. 26 155 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), Cet. VII, hlm. 10. Buku ini bagi dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia termasuk “klasik”, karena terbit kali pertamnya pada 1962, disaat Indonesia mengalami pergolakan pemikiran pendidikan, antara memegang pendidikan yang bercorak nasionalis atau pendidikan yang khas Islami. 



   88 Dijumpai berbagai pendapat para ahli yang mencoba merumuskan pengertian filsafat pendidikan Islam. Muzayyin Arifin156 misalnya, mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Definisi ini memberi kesan bahwa filsafat pendidikan Islam sama dengan filsafat pada umumnya.157 Dalam arti bahwa filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya, demikian juga dengan ruang lingkupnya158. Bedanya dengan filsafat pendidikan pada                                                  156 Muzayyin Arifin,  Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. I, hlm. ix 157 Fazlur Rahman pernah menyampaikan bahwa filsafat pendidikan umum dan filsafat pendidikan Islam memiliki aliran yang sama juga fungsi yang sama yaitu mengembangkan manusia dengan segala potensi kemanusiaannya dan mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya, namun Muzayyin Arifin, membedakan dua entitas tersebut adalah dari sumber pemikiran, yaitu filsafat pendidikan Islam berasal dari ajaran murni agama yang tertuang dalam al-Qur’an, al-Sunnah dan pendapat para ulama’ sedangkan filsafat pendidikan umum bersumber dari akal dan rasionalitas serta materialistis. Framework pola/parameter sikap barat adalah sukses, memuaskan dan baik. Sedangkan parameter dalam agama Islam adalah haq dan bathil serta kepatutan. Lihat Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 60. Dan lihat juga Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 2 158 Ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu metafisis (ontologi), epistemologi dan axiology. Metafisika/ontologis  berkaitan dengan nirmateri atau spiritual, isi, pengalaman dan keterampilan dalam kurikulum. Epistemologi berkaitan erat dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai, etika dan estetika, nilai-nilai moral dan aturan perilaku yang tepat. Estetika bersinggungan dengan nilai-nilai, dalam keindahan dan seni, guru dan masyarakat memberikan reward terhadap perilaku tertentu yang lebih disukai dan menghukum perilaku yang menyimpang dari konsep apa yang baik, benar dan indah, ilmu tentang kewajaran (kesesuain). Lihat Ram Nath Sharma, Textbook of Educational Philosophy, 41-2. Lihat juga Whitehead, A.N., Science and the Modern World (New York: The Macmillan Co., 1926), 



   89 umumnya bahwa di dalam filsafat pendidikan Islam semua masalah kependidikan tersebut selalu didasarkan kepada ajaran Islam yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Hadits. Dengan kata lain bahwa kata Islam yang mengiringi kata filsafat pendidikan itu menjadi sifat, yakni sifat dari filsafat pendidikan tersebut. Menurut al-Syaibani159,  filsafat pendidikan Islam bertujuan: (a) membantu para perancang dan pelaksana pendidikan dalam membentuk pemikiran yang benar terhadap proses pendidikan; (b) memberi dasar bagi pengkajian pendidikan secara umum dan khusus; (c) menjadi dasar penilaian pendidikan secara menyeluruh; (d) memberi sandaran intelektual, bimbingan bagi pelaksana pendidikan dalam menghadapi tantangan; (e) memberikan pendalaman pemikiran tentang pendidikan dalam hubungannya dengan faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik dan berbagai aspek kehidupan. Filsafat pendidikan Islam sebenarnya merupakan terobosan dalam kajian pendidikan dan representasi dari pendekatan interdisipliner yang dalam ranah pendidikan sangat mungkin dilakukan sebagai pendasaran bagi filsafat kurikulum. Kenyataan bahwa isu-isu di seputar kurikulum tidak lain selalu berkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan, sehingga perubahan kurikulum setidaknya didorong ke arah positif karena akan selalu berkaitan dengan tindakan sosial. Pendidikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi seharusnya                                                                                                                                       126-27. Bandingkan pula John Dewey, Philosophy and Civilization (New York: G.P. Putnam's Sons, 1921 ), hlm. 6. 159 Umar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (terj. Hasan Langulung) Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 15 



   90 melihat dan memahami kompleksitas persoalan sosial, sebagai laboratorium pendidikan, yang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan solusi untuk mengatasinya.160 Di dalam proses pembentukannya sebagai suatu disiplin yang mandiri dan sebagai posisi intelektual, filsafat pendidikan Islam telah terlibat di dalam proyek-proyek epistemologis (berpengetahuan). Proyek tersebut cenderung bersifat fondasional, universal dan holistik. Pertama, proyek fondasional. Bagi para pengembangnya, filsafat pendidikan Islam merupakan derivasi dan aplikasi dari fondasi ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam harus bersumber pada normativitas Islam, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Diskusi tentang pendidikan Islam hanya valid sejauh ide utamanya di ambil dari sumber tekstual Islam.161 Sumber ini diyakini mengandung kebenaran hakiki, bukan kebenaran yang spekulatif, lestari dan tidak bersifat tentatif.162 Filsafat pendidikan Islam berisi teori umum mengenai pendidikan Islam, dibina atas dasar konsep ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Dari sumber inilah, filsafat pendidikan Islam merumuskan formula-formula yang berfungsi sebagai fondasi bagi praktik pendidikan Islam. Sebagai misal: Abd. Rahman Assegaf,163 menyebutkan 4 (empat) pilar                                                  160 Howard B. Radest, “On Interdisciplinary Education” dalam Sidney Hook, Paul Kurtz dan Milo Kodorovich, The Philosophy of the Curriculum: the Need for general Educatioon (Neew York: Prometheus Books, 1975), hlm. 232-233. 161 Khosrow Bagheri Noaparast, Islamic Education, (Teheran: Alhoda Publishers, 2001), hlm. 4 162 Jalaluddin & Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1994), hlm. 37 163 Abd. Rahman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 37-53 



   91 utama pendidikan Islam, yaitu tauhid, akhlak, fitrah, dan masjid. Sedangkan al-Attas164 menyebutkan 7 (tujuh) konsep kunci yang harus menjadi unsur esensial pendidikan Islam, yaitu agama (din), manusia (insan), pengetahuan (ilm dan makrifah), keadilan (‘adl), perbuatan yang benar (‘aml), dan universitas (kuliyyah-jami’ah). Kedua, proyek universal. Bagi para pengembangnya, filsafat pendidikan Islam merupakan prinsip dan konsep yang melintasi ruang dan waktu. Tidak sedikit pengembang filsafat pendidikan Islam beranggapan bahwa filsafat pendidikan Islam bersifat universal, sedangkan filsafat pendidikan pada umumnya bersifat sempit dan terkotak-kotak di dalam batas- atas negara tertentu.165 Filsafat pendidikan pada umumnya dibatasi oleh kepentingan nasional, sementara filsafat pendidikan Islam bersifat lintas bangsa. Di samping melintasi ruang, filsafat pendidikan Islam memproyeksikan diri melintasi waktu. Bagi para pengembangnya, filsafat pendidikan Islam mengusung konsep-konsep abadi, seperti tauhid, ilmu, fitrah, akhlak, khalifah, dan sebagainya. Ketiga, proyek holistik. Bagi para pengembangnya, filsafat pendidikan Islam didaku sebagai pemikiran holistik, menyeluruh, dan tidak terpotong-potong. Filsafat pendidikan selalu mencari harmoni. Konsep-konsep inti di                                                  164 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Islam dan Sekularisme, (terj. Karsidjo Djojowarno), (Bandung: Pustaka, 1981), hlm. 233 165 Jalaluddin & Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1994), hlm. 15 



   92 dalam wacana pendidikan Islam haus komprehensif, yaitu diambil dari sumber teks Islam dan disusun di dalam model yang menyeluruh.166 Kecenderungan umum referensi filsafat pendidikan Islam menempatkan prinsip dan konsep yang bertutur tentang manusia sempurna, pengetahuan sempurna, metode sempurna, atau pendidik sempurna. Al-Attas,167 menyatakan keterangan-keterangan mengenai hakikat pengetahuan dalam Islam jauh lebih banyak dari pada dalam agama, kebudayaan dan peradaban lain manapun. Ia mencontohkan, pengetahuan itu bisa berarti kitab suci al-Qur’an, hukum yang diwahyukan (syari’ah), Sunnah, iman, Islam,pengetahuan spriritual (‘ilm al-ladunyy), kearifan (hikmah), dan makrifah, cahaya, pikiran, ilmu khusus, pendidikan. Kecenderungan holistik dan harmoni nampak di dalam beberapa kasus lain. Sebagai misal, konsep manusia dilihat di dalam jasmani dan ruhaninya; di dalam struktur epistemologis pancaindera, rasio, dan intuisi; konsep pengetahuan terdiri dari ilmu aqliyah dan ilmu naqliyah; ilmu qauliyah dan ilmu qauniyah. Dengan konsep-konsep holistik, kemudian filsafat pendidikan Islam mendefinisikan hakikat pendidikan Islam sebagai proses membentuk manusia secara holistik dan seimbang. Tujuan pendidikan Islam pun juga dirumuskan secara holistik pula. 168 Sehingga sering dinyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi intelek, fisik, emosi dan spiritual manusia menuju tingkat yang sempurna.                                                   166 Khosrow Bagheri Noaparast, Op. Cit. hlm. 5 167 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Islam dan Sekularisme, (terj. Karsidjo Djojosuwarno), (Bandung: Pustaka, 1981), hlm. 210 168 Aminudin Hasan et. all, Islamic Philosophy as The Basis to Ensure Academic Excellence, Asian Social Science, Vol. 7, No 3, Maret 2011 



   93 Dari penjelasan para ahli diatas tentang filsafat pendidikan Islam, maka dapat ditarik benag merah bahwa filsafat pendidikan Islam meruapakan kajian filsafat pendidikan yang berlandaskan dan dijiwai oleh ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits dan pendapat para ulama’.   b. Urgensi Filsafat Pendidikan Islam Kaum muslimin banyak memiliki tokoh ilmuan klasik pada bidang filsafat diantaranya, orang yang pertama memberikan pengertian filsafat dan lapangannya adalah  al-Kindi. Ia adalah Abu Yususf Ibn Ishaq dan terkenal dengan sebutan “Filosuf Arab” keturunan Arab asli tetapi lahir di Kufah (Irak) di tahun 796.169 Selanjutnya Al-Farabi170, ia adalah Abu Nasr ibn Muhammad ibn Thankhan seorang filosof Islam yang pertama dengan sepenuh arti kata ia juga menjadi guru bagi Ibn Sina, Ibn Rusyd  dan filosof Islam yang datang setelanya makanya ia mendapat gelar “Guru Kedua”171 sebagai kelanjutan dari Aristoteles yang mendapat gelar “Guru Pertama”. Kemudian Ibn Sina yang mendapat gelar “Bapak Dokter” karena buku beliau yang popular di barat al-Qanun fi al-Thib dan dalam bidang filsafat dengan julukannya al-Syaikh al-Rais (kyai uatama)172.  Selanjutnya al-Ghazali (Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali w. 505 H./1111 M) sekalipun ia ragu terhadap filsafat karena menemukan argument-argumen yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi                                                  169 A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.t.), hlm. 107 170 Sebutan al-Farabi diambil dari nama kota Farab tempat lahirnya tahun 257 H/870 M. Lihat Baharuddin dkk, Dikotomi Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 180 171 Al-Kindi tidak disebut guru kedua setelah aristoteles sebagaimana yang disematkan kepada al-Farabi karena al-Kindi tidak menciptakan system (mazhab) filsafat tertentu dan permaslahan tidak dipecahkan secara memusakan, sekalipun beliau yang membuka filsafat Yunani bagi dunia Islam. 172 Nurcholis Madjid, Khazanah Intlektual Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), hlm. 33 



   94 al-Ghazali mempelajari dan menadalaminya sehingga kritik yang dibuatnya pun menggunakan metode filsafat yang sulit dibantah, maka tidak berlebihan jika digelari “Hujjat al-Islam” (argumentator Islam) dan menjadi symbol kaum Sunni sehingga karangan utamanya masih dilestarikan Ihya Ulumiddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) dan  Tahaft al Falasifah (kekacauan para filosof)173. Dan Ibn Rusyd (Averroes)  dengan nama lengkap Abu al-Walid Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd lahir di Cordova tahun 1126 M, ia di dikatakan sebagai orang besar dalam ilmu Filsafat. Merka itulah yang telah berjasa besar membesarkan pengetahuan filosofi174. Keilmuan filsafat Islam yang selajutnya dikembangkan oleh tokoh-tokoh berikutnya sampai sekarang ini, pemikiran mereka menjadi rujuakan karna masih sangat relevan.175 Bersumber dari pemikiran tokoh filosofi masa kelasik yang sudah dijelaskan diatas para ahli modrn telah menyoroti dunia pendidikan yang berkembang saat ini, baik dalam pendidikan Islam pada khususnya, maupun pendidikan pada umumnya. Menurut mereka pelaksanaan pendidikan tersebut kurang bertolak dari atau belum dibangun oleh landasan filosofis yang kokoh176, sehingga berimplikasi pada kekaburan dan ketidakjelasan arah dan                                                  173 Ibid 174 Menurut Kneller, pengetahuan filosofi adalah mendasar, dalam konteks pendidikan ia tidak hanya digunakan untuk memahami pendidikan secara keseluruhan, namun juga untuk mengetahui secara jelas teknik aktual pembelajaran dan efektivitas metode. Lihat Kneller, George F.  Foundations of Education. (New York: John Willey & Son Inc., 2000), hlm. 45 175 Oemar Amir Hoesen, Kultur Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 70 176 Padahal filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat termasuk pada kurikulum yang menjadi salah komponen pendidikan, sebab pengembangan kurikulum saat ini tidak lepas dari ide-ide dasar yang dikembangan melalui filsafat pendidikan. Rupert C. Lodge, “Philosophizing and education are then, but two stages of the same endeavor; philosophizing to think out better values and idealism, education to realize these in life, in human personality”.  



   95 jalannya pelaksanaan pendidikan itu sendiri.177 Pelaksanaan pendidikan agama Islam selama ini berjalan melalui cara didaktis metodis seperti halnya pengajaran, dan lebih didasarkan pedagogis umum yang berasal dari sifat pendidikan Model Barat sehingga lebih menekankan pada “transmisi pengetahuan”. Untuk menemukan pedagogis Islam diperlukan lebih dahulu rumusan filsafat pendidikan Islam yang kokoh.178  Namun fondasi filosofis yang mendasari sistem pendidikan Islam selama ini masih rapuh, terutama tampak pada adanya bentuk dualisme dikotomis antara apa yang dikategorikan ilmu-ilmu agama yang menduduki fardu ‘ain dan ilmu-ilmu sekular yang paling tinggi berada pada posisi fardu kifayah. Yang sering kali terbaik dan bahkan terapkan. Di samping itu, kegiatan pendidikan Islam seharusnya berorientasi ke langit (orientasi transendental). Tampaknya belum tercermin secara tajam dan jelas dalam rumusan filsafat pendidikan Islam, dan bahkan belum dimilikinya. Karena itu,                                                                                                                                       Artinya, Filosofi dan pendidikan adalah dua entitas usaha yang sama; berfilsafat untuk memikirkan nilai dan kesesuaian yang lebih baik, pendidikan untuk mewujudkannya dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Lihat Rupert C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harper&Brothers, 1947), hal. 66. Dan memang eratnya hubungan antara filsafat dan pendidikan ini diakui oleh Kilpatrick,“Philosophizing and education are then, but two stages of the same endeavor; philosophizing to think out better values and idealism, education to realize these in life, in human personality”. Lihat William H. Kilpatrick, Philosophy of Education, (New York: MacMillan Coy, 1957),  hlm. 33. 177 John S Burbacher sebagaimana dikutip oleh Ozmon dan Craver persoalan-persoalan yang mendasar tentang pendidikan dibahas dan dipecahkan menurut teori filsafat. filsafat pendidikan yang kokoh dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi pendidikan akan terapung-apung (tanpa tujuan); tujuan-tujuan pendidikan akan samar-samar (meragukan), bertentangan, dan tidak menunjang kesetiaan; ketidakmenentuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat; kebebasan kepada peserta didik dan tidak mampu memupuk apresiasi terhadap otoritas dan kontrol; dan sekolah akan menjadi sangat sekuler dan mengabaikan agama. Lihat Howard A. Ozmon, et al., Philosophical and Foundations of Education, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hlm. 94. 178 Muslim Abdurrahman, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 5. 



   96 penyusunan suatu  filsafat pendidikan Islam merupakan tugas strategis dalam usaha pembaruan pendidikan Islam.179   Keprihatinan di atas merupakan indikasi mengenai pentingnya konstruksi filsafat pendidikan Islam, karena bagaimanapun filsafat bukanlah penyelidikan yang terpisah dan eksklusif. Tetapi justru merupakan bagian dari kehidupan manusia dan pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia, dan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Atau meminjam istilah Lodge bahwa “live is education and education is live”.180 Sebagai persoalan hidup, maka pendidikan dalam pengembangan konsep- onsepnya perlu menggunakan sistem pemikiran filsafat tersebut di atas, yang menyangkut metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika, karena problem yang ada dalam lapangan pendidikan juga berada dalam lapangan pendidikan tersebut. Karena itu, hubungan antara filsafat dan pendidikan sangat erat. Eratnya hubungan antara filsafat dan pendidikan ini diakui oleh Kilpatrick sebagai berikut:  “Philosophizing and education are then, but two stages of the same endeavor; philosophizing to think out better values and idealism, education to realize these in life, in human personality”.181   Dengan demikian, berfilsafat dan mendidik adalah dua tahap kegiatan tapi dalam satu usaha. Berfilsafat ialah memikirkan dengan seksama nilai-nilai                                                  179 A. Syafi’i Ma’arif, et al., Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 23. 180 Rupert C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harper&Brothers, 1947), hlm. 66. 181 William H. Kilpatrick, Philosophy of Education, (New York: MacMillan Coy, 1957),  hlm. 33. 



   97 dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan mendidik ialah usaha merealisasi nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dan dalam kepribadian manusia. Sistem pemikiran filsafat tersebut jika dikaitkan dengan pendidikan, maka dalam lapangan metafisika misalnya, antara lain diperlukan adanya pendirian mengenai pandangan dunia yang bagaimanakah yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam lapangan epistemologi antara lain diperlukan dalam penyusunan dasar-dasar kurikulum. Kurikulum yang biasa diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, diibaratkan sebagai jalan raya yang perlu dilewati oleh peserta didik dalam usaha mengenal dan memahami pengetahuan. Agar para peserta didik berhasil dalam mencapai tujuan itu, maka secara bertahap mereka perlu mengenal hakikat pengetahuan. Dalam lapangan aksiologi, yakni yang mempelajari nilai-nilai, juga sangat dekat dengan pendidikan, karena dunia nilai (etika dan estetika), juga menjadi dasar pendidikan, yang selalu dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pendidikan. Di samping itu, pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural dan keagamaan, tidak dapat lepas dari sistem nilai. Dan dalam lapangan logika, sebagai cabang filsafat yang meletakkan landasan mengenai ajaran berpikir yang benar dan valid, sangat diperlukan dalam pendidikan kecerdasan. Pelaksanaan pendidikan menghendaki seseorang mampu mengutarakan pendapat dengan benar dan valid sehingga diperlukan penguasaan logika. Karena itu, hubungan antara filsafat dan pendidikan merupakan keharusan, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan pokok dan 



   98 mendasar yang dihadapi oleh pendidikan. John S Burbacher sebagaimana dikutip oleh Ozmon dan Craver182 menyarankan agar persoalan-persoalan yang mendasar tentang pendidikan dibahas dan dipecahkan menurut teori filsafat. Sebagai implikasinya diperlukan bangunan filsafat pendidikan yang kokoh dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi: (1) pendidikan akan terapung-apung (tanpa tujuan); (2) tujuan-tujuan pendidikan akan samar-samar (meragukan), bertentangan, dan tidak menunjang kesetiaan; (3) ukuran-ukuran dasar pendidikan menjadi sangat longgar; (4) ketidakmenentuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat; (5) sekolah-sekolah akan memberikan banyak kebebasan kepada peserta didik dan tidak mampu memupuk apresiasi terhadap otoritas dan kontrol; dan (6) sekolah akan menjadi sangat sekular dan mengabaikan agama.  Ibarat sebuah bangunan rumah, maka bangunan filsafat pendidikan Islam itu mencakup berbagai dimensi, yaitu pertama, dimensi bahan-bahan dasar yang menentukan kuat atau tidaknya suatu fondasi bangunan. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, sumber-sumber atau semangat pemikiran berasal dari para pemikir pendidikan Islam itu sendiri. Kedua, dimensi fondasi bangunan itu sendiri, yang berupa prinsip atau dasar dan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar) berpikir dalam menjawab persoalan-persoalan pokok pendidikan yang termuat dalam sistem (komponenkomponen pokok aktivitas) pendidikan Islam. Ketiga, adalah dimensi tiang penyangga yang berupa                                                  182 Howard A. Ozmon, et al., Philosophical and Foundations of Education, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hlm. 94. 



   99 struktur ide-ide dasar serta pemikiranpemikiran yang fundamental yang telah dirumuskan oleh pemikir pendidikan Islam itu sendiri dalam mengembangkan, mengarahkan, dan memperkokoh bangunan sistem pendidikan Islam.183 2. Pilar-Pilar Pendidikan Islam Landasan atau pondasi dalam pendidikan Islam tidak lain adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Landasan ini dapat dikembangkan menjadi ijmâ’184, qiyâs185, maslahah mursalah186, syadzul al-zarî’ah187, ‘urf188                                                  183 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 65-75. 184 Ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus, pengertian ini dijumpai dalaam surat Yusuf ayat 15 Artinya: ” Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia) .....” (Q.S. Yusuf: 15). Adapun pengertian dari Ijma’ Imam Al-Ghazali, merumuskan ijma’ dengaan “Kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang atas suatu urusan agama.” Rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma’ harus dilakukan umat Muhammad SAW, yaitu seluruh umat Islam. Lihat Chaerul Uman,  Ushul Fiqh 2, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-74 185 Qiyas secara bahasa ialah ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengaan yangg lain. Lihat Chaerul Uman, Ushul Fiqh 2, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.  Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yangg tidak ada nash hukumnya dengaan sesuatu yangg ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Karena dengaan qiyas ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya al-quran dan hadits. Sebab dalaam hukum Islam kadang tersurat jelas dalaam al-quran dan hadits, tapi kadang juga bersifat implicit-analogik (tersirat) yangg terkandung dalaam nash. Beliau Imam Syafi’i mengatakan “Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya”. Namun jika tidak ada ketentuan hukum yangg pasti, maka haruslah dicari dengaan cara ijtihad. Dan ijtihad itu ialah qiyas. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 336 186 Maslahah mursalah menurut bahasa berarti”mencapai kemaslahatan” dan menurut istilah yaitu:  ّRSTU VWXّل د[\ ]Xو _`aWabcX_def عTّh\ RcّXا jklTdXا jbkmdXا  _`n_oXرھ_ اوا_rcSا skS  “maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak disyari’atkan hukum oleh syari’at untuk menwujudkannya dan tidak ada dalil syara yang menganggapnya atau mengabaikannya”. Jadi maslahah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara’ atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum,tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 341 187 Dzarai’ merupakan jama’ dari Dzari’ah yang artinya ‘jalan menuju sesuatu’. Ibnu Qayyim AjJauziyah yang menyatakan bahwa dzari’ah itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalu dzari’ah itu dibagi menjadi dua, yakni saad Adz-dzari’ah (yang dilarang), dan fath Adz-dzari’ah (yang dianjurkan). Dan Imam Syatibi mendefinisika dzari’ah dengan : ‘Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula 



   100 dan istihsân189 atau lainnya. Semua itu dilakukan karena pendidikan menyangkut ruang lingkup muamalah.190 Senada denga itu, Said Ismail Ali berpendapat bahwa dasar ideal pendidikan Islam terdiri atas aneka macam, yaitu al-Qur’an, Sunnah Nabi, kata-kata sahabat, kemasyarakatan atau umat (sosial), nilai-nilai dan adat kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para pemikir Islam.191  Mengenai prinsip dan pilar utama penyangga pendidikan, ayat-ayat al-Qur’an menyebutkan sebagai berikut: manusia bertanggung jawab atas segala nikmat Allah yang telah diterimanya dan atas segala akitivitasnya192, manusia berbuat sesuai dengan bakat yang dimiliknya193, manusia lahir dan berkembang dalam lingkaran tertentu, dan membawa warisan tertentu dari                                                                                                                                       mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan)’.  Maka, dapat diketahui bahwa sad adz-dzari’ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemashlahatan, tetapi berakhir dengan sutau kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Pustak Firdaus: Jakarta, 1999), hlm. 402.  188 Kata ‘Urf secara etimologi berarti “ sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim  Zaidah, istilah ‘Urf berarti : Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu  masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Lihat Satria Effendi dan M. Zein, Ushul fiqih, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 45-50 189 Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam mempergunakan lafal istihsan. Lihat Al-Syarahsi, Ushul al-Syarahsi, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Th.1993), jilid II, hlm. 200  Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf   t\[X uvر tkwا sx ع[ayا Rn_z{clا ]ef sXا sk| ]ef }S او s~� س_Ww szmca� sXا skv س_Ww }S [`c�dXول ا[S ھ�  Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-fikih, (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, 1991), Cet. ke-8, hlm.79 190 Djumeransyah Indar, Ilmu Pendidikan Islam, (Malang: IAIN Sunan Ampel, 1988), hlm. 40 191 Muhaimin, dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filososfis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 145 192 Lihat Qs. Al-Takasur [102]: 8 dan Qs. Al-Nahl [16]: 93 193 Lihat Qs. Al-Isra [17] : 84“ ھ� ا�X]ول



   101 orang tuanya194, manusia mengalami perubahan tertentu, baik jasmani maupunrohani195, manusia mempunyai kebutuhan tertentu196, manusia baru akan jadi manusia yang sebenarnya apabila mereka telah beriman dengan benar197, dan manusia yang bodoh juga dianggap oleh Allah Swt. lebih jelek (sesat) dari hewan198. Bila disarikan, pilar-pilar pendidikan Islam itu dibangun atas dasar tauhid, hubungan yang harmonis antara Allah Swt., manusia, dan alam, berorientasi pada moralitas Islam atau akhlak mulia, kesucian manusia (fithrah), dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.199  Senada yang disampaikan oleh Rachman Assegaf, bahwa filar utama bagi pendidikan Islam adalah berpusat kepada tauhid, berbasis akhlak, menganut teori fitrah, dan memberdayakan fungsi masjid.200 Untuk lebih jelas, penulis akan jelasakan masing-masing pilar tersebut sebagai berikut: a. Pilar Tauhid Menurut Abd. Rachman Assegaf201, faktor pendidikan bagi terbentuknya tauhid dan iman kepada Allah SWT merupakan inti dari pendidikan Islam. al-Imân biwahdâniyatillah atau monoteisme202. Pilar                                                  194 Lihat Qs. Al-Hujurat [49] : 13 dan Qs. Insan [72] : 2 195 Lihat Qs. Al-Hajj [22] : 5 196 Lihat Qs. Al-Baqarah [2] : 168 dan Qs. Yunus [10] : 57 197 Lihat Qs. Al-Anfal [8] : 55 198 Lihat Qs. Al-A’raf [7] : 179 199 Syahmin Zaini, Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), hlm. 75-94 200 Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarata; RajaGrapindo Persada, 2014), Cet. III, hlm. 35 201 Ibid., hlm. 38 202 Atau disebut juga minisme aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal. Lihat Idzam Fautanu, Filsfat Ilmu Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 125. Filusup muslim al-Farabi (870-950) dan Ibnu Sina (980-1037) mengatakan bahwa segala kenyataan itu meruapakan hasil dari emanasi (faidh) dari yang Maha Satu Allah Swt. Lihat Majid Fahry, Histori of Islamic Philoshopy, (New York: Columbia University Press, 1983), hlm. 107-120 



   102 pendidikan berintikan tauhid dan keimanan ini diharapkan akan mampu memberi pemahaman yang utuh bagi Muslim untuk memadukan antara akal dengan wahyu. Artinya, dalam aplikasinya bagi seorang yang beriman, kehidupan modern bukanlah sebuah musuh atau kendala yang harus dilawan melainkan justru menjadi peluang untuk menjalankan fungsi kehidupannya sebagai khalîfah.  Lebih lanjut Abd. Rachman Assegaf203, menegaskan ada dua tantangan yang dihadapi umat Muslim berkaitan dengan menjaga iman dan takwa di masa modern ini yaitu: 1) Tantangan internal berupa penyakit hati seperti timbulnya nafsu serakah, amarah, dengki, dendam dan sejenisnya. 2) Tantangan eksternal berupa gaya hidup masyarakat yang permisif, kompetetif, bebas, perilaku kekerasan dan sebagainya.  Karena itulah selain pilar iman dan tauhid diperlukan juga pilar akhlak yang mulia.  b. Pilar Akhlak Râghib al-Isfahâni memaknai istilah akhlak dengan upaya manusia untuk melahirkan perbuatan yang bajik dan baik.204 Sedangkan menurut Amril M., akhlak adalah perilaku akhlak aktual yang hidup dalam diri seseorang setelah adanya upaya terus-menerus menumbuhkembangkan perilaku akhlak potensial yang telah Allah Swt. anugrahkan kepadanya,                                                  203 Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, Op. Cit.,  hlm. 40 204 Râghib al-Isfahâni, Mu’jam Mufradât Alfaâz al-Qurân, Nadim Mar’assyliy, (Kairo: Dâr al-Kâtib al-“Araby, tt), hlm. 158-159 



   103 sehingga ia hadir dalam bentuk tindakan-tindakan nyata.205 Dan Abd. Rachman Assegaf mengartikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara langsung (spontanitas) bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar206. Dengan menelusuri makna dalam al-Qur’an dapat dirumuskan konsep-konsep penanaman akhlak mulia yaitu sebagai berikut:  1) Ber-akhlak mulia dengan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, karena dalam diri beliau terdapat suri teladan yang baik207 Q.S. Al-Qalam [68]:4   ]ٖW�ِSَ �ٍُk�ُ sَٰk�ََX �ََّyِ٤َوإ  Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung208.   QS. Al-Ahzab [33]:21.  ۡ[َaَّX  ِل�lَُر Rِx ]ۡeَُX ٱَ|_َن ِ َ ٱأlَُۡ�ةٌ dَِّX jَٞz{َfَ{ َ|_َن \�vُTَْۡا  �َّ َ ٱَوَذَ|T�ِٓ¡ۡ  Tََ ٱ WXَۡۡ�مَ ٱوَ  �َّ    Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah209.                                                    205 Amril M., Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Cet. ke-1, hlm. 3 206 Assegaf, Op. Cit., hlm. 42 207 QS. Al-Qalam {68}:4 Lihat di Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, 1994: 960 dan QS. Al-Ahzab [33]:21. Lihat di Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, 1994: 670. 208 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 564 209 Ibid., hlm. 420   ٢١َ|¤TٗWِا  �َّ



   104 2) Dalam konflik, Islam menempuh tindakan preventif dengan cara menghadapi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dengan demikian pemusuhan dapat berubah menjadi persahabatan210.  Q.S. Fushshilat [41]:34  ©ََِ�ي  َوc{َۡ«ٱ ُjَz{َbَXۡ  ©َٱَو ُۚjَِّW َّ{X ٱ ۡuَxٱبِ  ۡدRِcَّX  َِذا°َx }ُ{َfَۡأ Rَٱِھ َّXي�ِ  �ََzWَۡب  ُtَzWَۡۥَوب  ُtَّyَ²|َ َوٞة ٰ[َSَۥ  ]ٞWdِfَ ٌّRِX٣٤َو   Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia211.   3) Islam mengajak manusia segera memohon ampun kepada Allah seraya menafkahkan hartanya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. QS. Ali ‘Imron [3]: 133-134.  َّzvََو ]ۡeُِّب { رَّ تُ ٱTۡSَ jٍُ¶`َ_ ۞َوlَ_ِرSُٓ�ْا إTَِ~oۡ�َ sَٰXِٖة �ِّ ٰ�َ ٰdَ َّ{X  ََۡرضُ ٱو¡ۡ  }َWِaَّcdُkِۡX َّۡت[Sُِٱ ١٣٣أ َ}\�َِّX  Rِx ُ�َنaِ~zُ\آءِ ٱ َّTَّ{X  َآءِ ٱو َّT َّºX  َٱو َ}Wdِ�ِ ٰeَXۡ ٱ َ»WۡoَXۡ  َٱو َ}Wِx_�َXۡ  }ِSَسِۗ ٱ_َّzX  َٱو ُ َّ�  ُّ¾bُِ\ٱ َ}Wِz{ِbۡdُXۡ ١٣٤   Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan212.  Akhlak menyangkut interaksi antar sesama manusia. Akhlak memiliki peranan yang besar dalam jangkauan yang luas. Abd. Rachman Assegaf mengungkapkan dengan kalimat yang bermakna “bagi sebuah                                                  210 QS. Fushshilat [41]:34. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, 1994: 778; dan QS. Al-Mu’minun [23]:96. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, 1994: 567. 211 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 480 212 Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 67 



   105 bangsa yang beradab, akhlak mulia itu penting untuk menyelamatkan bangsa tersebut dari kerusakan”.213 c. Teori Fitrah Fitrah214 berarti potensi yang dimiliki manusia untuk menertima agama, iman dan tauhid serta perilaku suci. 215 Menurut Tedi Priatna216, fitrah mengandung pengertian asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar.  Al-Biqa’i tidak membatasi arti fitrah pada keyakinan tentang keesaan Allah swt. Menurutnya, yang dimaksud dengan fitrah adalah ciptaan pertama dan tabiat awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya. Al-Biqa’i kemudian mengutip pendapat Imam al-Ghazali yang menulis dalam Ihya’ ‘Ulûm ad-Dîn bahwa “Setiap manusia telah diciptakan atas dasar keimanan kepada Allah bahkan atas potensi mengetahui persoalan-persoalan sebagaimana adanya, yakni bagaikan tercakup dalam dirinya karena adanya potensi pengetahuan.” Al-Biqa’I kemudian menjelaskan maksud al-Ghazali itu bahwa yang dimaksud adalah kemudahan mematuhi perintah Allah serta keluhuran budi pekerti yang merupakan cerminan dari fitrah Islam.217 Dengan demikian yang                                                  213 Assegaf, Op. Cit., hlm. 46 214 Kata Fitrah terulang sebanyak 28 kali dalam al Qur’an di surat dan ayat yang berbeda, 14 kali diantaranya berbicara tentang penciptaan manusia. Lihat Ahmad Nurwajah, Tafsir Tarbawi, Hati Yang Selamat Hingga Kisah Luqman, (Bandung : Marja : 2007), hlm. 86. 215 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Cet. III)  (Bandung:  Mizan, 1996), hal. 283-284 216 Tedi Priatna,  Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam, Ikhtiar mewujudkan pendidikan bernilai Ilahiyah dan Insaniah di Indonesia,  (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 95-96. 217 Selain itu, Muhaimin menjelaskan dalam Bukunya Paradigma Pendidikan Islam, bahwa fitrah-fitrah manusia dapat dijelaskan sebagai berikut: a). Fitrah beragama, fitrah ini merupakan bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk dan patuh kepada Tuhan yang menguasai dan mengatur segala aspek kehidupan manusia dan fitrah ini merupakan sentral 



   106 dimaksud dengan fitrah adalah penerimaan kebenaran dan kemantapan mereka dalam penerimaannya. Namun, fitrah memandang manusia membawa tidak hanya kertas kosong dan bersih tetapi membawa potensi dari lahir yang bersifat dinamis yang artinya lingkungan dan pendidikan merupakan faktor penyebab berkurang atau bertambahnya potensi fitrah manusia. Abd. Rachman Assegaf218, menyimpulkan bahwa secara umum fitrah merupakan al-Dîn (agama Allah SWT), Islam, Iman, dan tauhid. Pilar fitrah ini diharapkan menjadi penyangga praktek pendidikan Islam agar dalam pelaksanaannya selalu mengarahkan pada kesucian, Islam, Iman, dan tauhid. d. Masjid Sebagai Pusat Peradaban Abd. Rachman Assegaf219, menggagas bahwa antara pusat pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat, dalam komunitas umat Islam. masih perlu ditambah satu pusat pendidikan lagi yaitu masjid220. Dapat dikatakan fungsi masjid dalam perspektif al-Qur’an dan Sunnah                                                                                                                                       yang mengarahkan dan mengontrol perkembangan fitrah lain; b). Fitrah berakal budi, fitrah ini merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berfikir dan berdzikir dalam memahami tanda-tanda keagungan Tuhan yang ada di alam semesta, berkreasi dan berbudaya, serta memahami persoalan dan tantangan hidup yang dihadapainya dan berusaha memecahkannya; c). Fitrah kebersihan dan kesucian, fitrah ini mendorong manusia untuk selalu komitmen terhadap kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya; d). Fitrah berakhlak, fitrah ini mendorong manusia untuk mematuhi norma-norma yang berlaku; e). Fitrah kebenaran, fitrah ini mendorong manusia untukselalu mencari kebenaran; dan f). Fitrah kemerdekaan, fitrah ini mendorong manusiauntuk bersikap bebas. Lihat Muhaimin. dkk, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 18 218 Assegaf, Loc. Cit  219 Ibid., hlm. 52 220 Perkara yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika hijrah dari Makkah samapi ke Madinah adalah mendirikan masjid Quba’ di al-Mirbad. Di masjid inilah beliau memberikan pengajaran agama dan pengetahuan umum kepada para penginkutnya. Disamping itu, masjid dipakai sebagai pusat pemerintahan, lembaga pengadilan, pendidikan, dan terutama sekali sebagai tempat beribadah. Lihat Ahmad Syalabi, History of Muslim Education, (Bairut-Libanon: Dar al-Kashshaf, 1954), hlm. hlm. 48 



   107 Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai berikut: 1) Sebagai sarana ibadah shalat dan berdzikir. 2) Berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. 3) Berfungsi sebagai sarana pengadilan, hukum, musyawarah dam tempat pertemuan membahas urusan ke-Islam-an. 4) Berfungsi sebagai sarana sosial. Antara umat dan masjid diharapkan terjalin ikatan yang kuat, sehingga masjid dapat benar-benar menjadi pusat peradaban Islam tidak hanya dalam dimensi ritual keagamaan tetapi juga berfungsi secara pendidikan dan sosial.  3. Piranti Islamic Studies: Hadharat al-Nâsh, al-Ilm dan al-Falâsafah Upaya merealisasikan terwujudnya pendidikan Islam yang utuh dan kokoh sebagaimana pendidikan masa keemasan dan mencapai hadharah221 al-Islam atau puncak peradaban dan kemajuan Islam. Hadharah Islamiah atau Islam hadhari  adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada perkembangan secara konsisten yang sesuai dengan ajaran Islam, dan memfokuskan pada kualitas kehidupan. Maka dalam konsep pendidikannya harus memiliki alat yang kuat. Disebutkan Amril M.222, paling tidak alat tersebut adalah hadharah al-nash, hadharah al-falsafah, dan hadharah al-‘ilm. Penggunaan Istilah hadharah dalam hal ini, terinspirasi dalam rangka kemajuan pengembangkan ajaran Islam pada penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, pengembangan individu dan bangsa, penerapan system ekonomi,                                                  221 Disebut juga dengan istilah Hadhari semakna dengan madani yang berarti urbanized, citified, dan civilizet artinya peradaban dan kemajuan. Dalam lintasan sejarah, ummat Islam pernah mengukir masa keemasan dan mencapai hadharah al-Islam atau puncak peradaban dan kemajuan Islam. 222 Amril M., Epistemologi Integratif-Interkonektif Agama dan Sains, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), Cet. ke-1, hlm.14 



   108 perniagaan dan keuangan dan lainnya sebagaimana puncak kemajuan (peak) yang pernah diraih Islam pada keemasan (golden ages)223.   Dan sinergi antara ketiga entitas diatas adalah inti dan hakekat dari ide pendidikan hadhâriy berbasis integratif-interkonektif sebagai paradigma pendidikan Islam, dan Amril M., menjadikannya sebagai media integrasi.224 a. Peradaban Teks (hadhârah al-nâsh)225  Peradaban teks (hadhârah al-nâsh) menjelaskan bagaimana semestinya pendidikan Islam dilaksanakan secara visioner226. Pendidikan yang visioner memiliki kejelasan konsep bagaimana visi, konsep belajar, Orientasi, sistem                                                  223 Pada masa khilafah Abbasyiah peradaban Islam mengalami masa keemasan (Golden Ages). Peradaban Islam pada zaman ini telah berkembang pesat baik secara teoritik-konseptual maupun praktis, baik keilmuan maupun kelembagaan. ilmu pengetahuan dan filsafat yunani memuncak terutama di zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Buku tersebut didatangkan dari Bizantium. Yang kemudian di terjemahkan kedalam Bahasa Arab, kegiatan ini berlangsung selama satu abad. Adapun Bait Al-Hikmah merupakan tempat pusat penterjemah dan juga akademi yang mempunyai perpustakaan yang didirikan Al-Ma’mun. Dimasa inilah untuk pertama kalinya alam sejarah terjadi kontak antara islam dengan kebudayaan barat/ yunani, adapun perguruan tinggi yang didirikan di zaman ini diantaranya adalah Al-Hikmah di Baghdad dan Al-Azhar di Kairo, yang hingga kini namanya masih harum sebagai Universitas Islam yang tertinggi di seluruh dunia. Al-Ma’mun adalah khalifah yang banyak jasanya dalam penerjemahan. Ilmuan muslim ini membaca karya yunani sebagai motivasi untuk menggunakan logika dalam membahas ajaran Islam dan mengembangkan serta menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan yang baru. Melalui orang-orang kreatif seperti Al-Kindy, Al-Rozy, Al-Faraby, Ibnu Sina, Al-Ghozali, Ibnu Khaldun, Ibnu Thufail, dll. Pengetahauan Islam telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, tekhnologi, matematika, geografi dan sejarah. Lihat Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 27. Lihat juga Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan islam pada Periode Klasik dan Pertengaha, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 165-166. Dan Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam, (Bandung : Rosdakarya, 2014) hlm. 23 224 Amril M., Op. Cit. hlm. 11-22 225 Kemajuan peradaban yang bersumber dari nash agama (al-Qur’an dan al-Hadits) 226 Visi berarti kemampuan melihat pada inti persoalan dengan penuh wawasan dan pandangan yang luas. Lihat Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1004 AS Hornby menyebutkan bahwa makna visi adalah kemampuan melihat atau berimajinasi. Melihat kedepan, dan mencapai kebenaran berdasarkan fakta, atau fower of seeing or imagining, looking ahead, grasping the truth that underlies facts. Lihat AS. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictoinary, (Great Britain: Oxford University Press, 1986), hlm. 958 Dalam bahasa Arab, visi disebut dengan bashirah atau ru’yah. Karena bersifat wawasan yang luas dan pandangan kedepan, maka visi merupakan ungkapan yang umum dan abstrak, belum dijabarkan dalam bentuk prilaku-prilaku yang kongkrit. Lihat Munir Al-Baalbaki, Al-Mawrid: A Modrn English-Arabuc Dictionary, (Bairut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1969), hlm. 1033 



   109 dan metodologi pendidikan yang dilakukan menurut tuntunan wahyu dan nilai-nilai kenabian.227  Menurut Abd. Rachman Assegaf hal-hal yang perlu dilakukan lembaga pendidikan Islam agar dapat melaksanakan pendidikan Islam yang visioner adalah:  1) Mengembangkan kembali spirit pendidikan Islam yang visioner. Tujuan pembentukan manusia adalah sebagai khalîfah fi al-ardhi, hamba Allah SWT yang taat beribadah, pembentukan insan kamil, dan tujuan pembentukan manusia yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Dua elemen tujuan pendidikan Islam ini masih harus dijabarkan dalam aspek-aspek yang operasional. Tujuan pendidikan Islam tersebut menyederhanakan variasi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan Islam dan juga mencerminkan keterkaitan dan keterpaduan antara dunia dan akhirat. Jika prinsip-prinsip umum tentang tujuan pendidikan tersebut dapat dioperasionalkan dalam pelaksanaan pendidikan Islam, dan selalu dievaluasi seberapa jauh tujuan tersebut telah dicapai, maka praktik pendidikan Islam dapat dikatakan visioner, memiliki visi yang jelas228.                                                  227 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 352 228 Assegaf, Op. Cit.hlm. 75 



   110 2) Menciptakan konsep belajar sesuai dengan visi atau tujuan pendidikan Islam. Seperti diketahui, taksonomi Bloom229 sebagai konsep belajar yaitu kognitif (perilaku yang berkaitan tentang penguasaan ilmu), afektif (perilaku yang terkait dengan sikap), dan psikomotorik (ketrampilan).230 Namun taksonomi tersebut belum menjelaskan makna bathiniyyah dan pentingnya agama dalam kehidupan manusia.  3) Mengembangkan orientasi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam memiliki beberapa wawasan atau orientasi pendidikan yaitu: a) Book-oriented, artinya al-Qur’an sebagai pusat acuan pendidikan dan pengajaran tanpa membekukan upaya berpikir karena Allh menerangkan ayat-ayat-Nya agar manusia berpikir dan merenungka al-Qur’an tersebut. b) Child-oriented, yang berarti bahwa setiap anak bebas memilih secara aktif dan kreatif berpartisipasi menentukan arah pendidikannya dengan konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan. c) Life-                                                 229 Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki (bertingkat) yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Berawal dari pemikiran dan penelitian seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat Benjamin S. Bloom pada tahun 1950, bahwa evaluasi hasil belajar disekolah sebagian besar butir soal yang diajukan hanya berupa soal tentang hapalan, sedangkan menurutnya hapalan merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berfikir. Agar proses pembelajaran  menghasilkan siswa berkompeten, maka disusunlah suatu Taksonomi Bloom yang dipublikasikannya pada tahun 1956 dengan judul “Taxonomy Of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals”. Lihat Krathwohl, D. R. A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, (2002), hlm. 41. Bloom bersama timnya mempublikasikan Taksonomi tersebut pada tahun 1956. David R. Krathwohl, seorang dari anggota tim Bloom, mengusulkan Revisi Taksonomi tersebut empat puluh lima tahun kemudian. Krathwohl bekerja sama dengan tujuh ahli psiko edukasi dan pendidikan. Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., et al.  A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assissing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. (New York: Longman, 2001), hlm. 54 230 Arikunto, S., Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara., 2009), hlm. 32 



   111 oriented, artinya Islam mengarahkan pada pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. 4) Social-oriented, artinya pendidikan Islam memiliki komitmen untuk memperbaiki kehidupan individu maupun sosial, antara lain dengan cara melakukan aktivitas positif untuk mengaplikasikan ilmu bagi dirinya dan masyarakat, mempersiapkan pendidikan untuk tuntutan tersebut, dan mengaitkan dan memadukan keduanya (link and mach).231 5) Memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan ajaran Islam Sistem pendidikan memiliki komponen atau unsur utama yang saling terkait, yang meliputi unsur kurikulum, unsur pendidik, unsur peserta didik, unsur sekolah, dan unsur masyarakat. Konponen-komponen tersebut saling terkait, sehingga untuk membentuk sisitem pendidikan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan dan pembaharuan dari kelima unsur sistem pendidikan tersebut.232 6) Perlunya penggunaan metode pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam Penggunaan satu metode tidak berarti tepat untuk seluruh aktivitas pendidikan. Satu metode masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga disarankan dengan menggunakan dua atau beberapa metode untuk saling menutupi kelemahan satu metode.233                                                  231 Assegaf, Op. Cit. hlm. 107 232 Ibid 233 Ibid 



   112 b. Peradaban Ilmu (hadhârah al-‘ilm)234   Peradaban ilmu (hadhârah al-‘ilm) merupakan bagian penting untuk menjadi dasar pemecahan problem dikotomi ilmu235, pola pikir teologisnormatif dan deduksi-legalistik, lemahnya budaya meneliti dalam pendidikan Islam, serta perhelatan terhadap isu-isu kontemporer. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan Islam tersebut perlu dilakukan beberapa usaha yang berkomitmen yaitu:236 1) Mengembangkan tradisi keilmuan Muslim yang integralistik dan interkonektif. Sejauh ini, masih dikatakan tradisi keilmuan Muslim masih berat sebelah, terlalu menekankan pada pola pikir deduktif, teks-book oriented atau ulama-oriented.237 Akibatnya lahir dikotomi ilmu yang menjadi penghalang kemajuan dunia Islam.  2) Menumbuhkan budaya meneliti di kalangan civitas akademik (research-based knowledge). Pendidikan Islam dihadapkan pada tanggung jawab research knowledge, karena tugas pendidik Muslim tidak hanya mengajar tetapi juga meneliti. Pendidik Muslim perlu memiliki bekal dan kemampuan mengevaluasi dan meneliti kinerja dan                                                  234 Yakni kemajuan peradaban yang bersumber dari ilmu-ilmu kealaman (natural science) dan kemasyarakatan (social science) 235 Secara harfiah dikotomi berasal dari kata “dichotomy” (bahasa Inggris) yang menunjukkan arti, pembagian dalam dua bagian; pembelahan dua; bercabang dalam dua bagian. Kata „dichotomy’ tersebut, digunakan sebagai serapan ke dalam bahasa Indonesia menjadi „dikotomi‟ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.  sehingga dapat disimpulkan secara Bahasa bahwa „dikotomi‟ bermakna pemisahan menjadi dua bagian. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia 2008), edisi 4,cet. 1, hlm. 329. Sedangkan menurut Istilah, Mujamil Qomar mengatakan bahwa dikotomi adalah pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan. Lihat Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik, (Jakarta: Erlangga, 2006), 74 236 Assegaf, Op. Cit. hlm. 265 237 Ibid, hlm. 265 



   113 efektivitas pendidikan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka praktik pendidikan akan berjalan stagnan tanpa pembaharuan dan semakin tertinggal dengan perkembangan di dalam dan di luar pagar pendidikan Islam. pendidikan Islam yang berbasis pada penelitian akan memiliki perspektif yang luas karena penemuan serta pemikiran baru didapat dari hasil penelitian.238 3) Menumbuhkan jiwa peka dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Dengan peka terhadap isu-isu kontemporer tersebut pendidikan Islam diharapkan lentur menghadapi zaman. Isu-isu kontemporer yang memerlukan jawaban bagi pendidikan Islam sangat banyak seperti masalah demokrasi, kekerasan, pemerataan pendidikan, multikulturalisme, pluralisme, globalisasi pendidikan, isu pendidikan antikorupsi dan lain sebagainya.239  c. Peradaban Falsafah (hadhârah al-falsafah)240   Falsafah al-hadhâriyyah bersumber dari al-Qur’an dan Hadis serta berbasis pada falsafah dan etika sehingga terdapat adanya keterpaduan antara dimensi ketuhanan dengan kemanusiaan berbeda dengan falsafah umum yang hanya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memang tidak terlepas dari andil falsafah Barat dan Eropa, namun falsafah Barat dan Eropa tersebut disisi lain juga menimbulkan ketimpangan salah satunya adalah munculnya sekularisme.                                                  238 Assegaf, Op. Cit. hlm. 284. 239 Ibid., hlm. 284- 285 240 Yakni kemajuan peradaban yang bersumber dari etika dan falsafah 



   114 Ketiga entitas yaitu hadhârah al-nâsh, hadhârah al-falsafah dan hadhârah al-‘ilm adalah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Hadhârah al-nâsh tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadhârah al-‘ilm dan hadhârah al-falsafah dan sebaliknya. Tetapi memerlukan kerjasama dari semua kalangan untuk memecahkan problem pendidikan Islam saat ini. Produk-produk pemikiran seperti paradigma pendidikan hadhâriy penting untuk ditelaah dan dikaji ulang dengan harapan paling tidak mampu menjadi landasan dalam menyelesaikan problem pendidikan Islam. pendidikan hadhâriy berusaha untuk melakukan pembaharuan dan inovasi paradigma pendidikan Islam.241 4. Falsafah al-Insâniyyah: Hakikat dan Terminologi Manusia Dalam al-Qur’an Pemikiran tentang hakikat manusia dibahas dalam falsafah manusia (falsafah al-insâniyyah).242 Pencarian makna diri akan siapa sebenarnya manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini. Kadang kala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya yang memang berbeda. Antropologi fisik, misalnya, memandang manusia hanya dari fisik-materiil semata, sementara                                                  241 Fuad Ihsan menjelaskan, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa inversi (penemuan orang) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Mencermati pengertian tersebut bukan tidak mungkin konsep pendidikan hadhari mampu memberikan ide dan gagasan untuk inovasi pendidikan Islam. Lihat Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 15 242 Assegaf, Op. Cit. hlm. 127 



   115 antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya. Sedang yang memandang manusia dari sisi hakikatnya berusha dikuak oleh falsafah manusia. Agaknya, manusia sendiri tak henti-hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawaban akan apa, dari mana dan mau kemana manusia itu. Pehaman yang tak utuh tentang manusia dapat berakibat fatal bagi perlakuan seorang terhadap sesama, pada hal laiannya juga berakibat fatal bagi penerapan pendidikan.243  Sekarang bagaimana konsep Islam memandang manusia?. Meskipun Islam Islam memandang manusia dalam dua dimensi, yakni jasad dan roh atau materiiil dan immaterial244 atau fisik dan metafisik, namun hal ini tidak berarti identik dengan pandangan dualisme245, karena aliran ini menihilkan proses penciptaan, fungsi dan tujuan manusia hidup di dunia yang bersifat transcendental. Lebih dari itu, Islam secara tegas mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah swt., dapat dididik dan mendidik (homo educabile), hamba Allah Swt. (‘abdullah) yang mulia, berfungsi sebagai pemimpin atau pengelola bunu (khalîfah fi al-ardh), dan terlahir dalam keadaan suci atau memiliki kecendrungan menerima (Islam) atau fithrah.                                                  243 Abd Rahman Assegaf, Op. Cit. hlm. 127 244 Lihat Qs. Al-Shaad [38]: 71-72_ 245 Aliran ini menganggap manusia itu pada hakikatnya terdiri dari substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. jadi, badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan. Namun menurut Abd Rahman Assegaf aliran dualism ini tidaklah otomatis identic dengan pandangan Islam tentang manusia. Lihat Abd Rahman Assegaf, Op. Cit. hlm. 130 



   116 Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurnya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Kesempurnaan itu dimiliki oleh manusia, karena Allah memberikan keistimewaan berupa akal pikiran, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainya. Disamping itu Allah juga melengkapi kesempurnaan manusia dengan memberinya daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berfikir dan memutuskan.246 Dalam hal ini ayat-ayat al-Qur’an banyak menjelaskan tentang hakikat manusia bahkan di dalam al-Qur’an sendiri manusia memiliki banyak terminologi. Muin Salim,247 untuk memahami konsepsi al-Qur’an menegenai manusia, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penelusuran arti kata-kata yang digunakan al-qur’an untuk menunjukkan kata manusia, Kedua, penelusuran pernyataan al-qur’an yang berhubungan dengan kedudukan dan potensi manusia. Dalam konteks ini Jalaluddin248, mengakumulasikan ada tujuh terminologi yang digunakan al-Qur’an untuk menunjuk manusia, yaitu ‘Abdullah, Bani Âdâm, al-Basyar, al-Insân, al-Ins, al-Nâs dan Khalîfatullah.  a. ‘Âbdullah  Beda dari Darwisme, al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dalam konteks ini manusia                                                  246 Ramayulis & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan Islam dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), Cet-ke-2, hal. 48 247 Muin Salim, Konsepsi Polik  dalam al-Qur’an, (Jakarta: LSik dan Rajawali Press, 1994), hlm. 81 248 Jalaluddin, Filsfat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), Cet. II, hlm. 79 



   117 diposisikan sesuai dengan hakikat penciptaannya, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Allah al-Qur’an Qs. Adz-Dzâriyât [51] : 56, _�ََو  Âُaَۡk�َٱ َّ}�ِXۡ  َٱو َÃy ِÄۡ  وِن[ُُr�َۡWِX َّ©ِ٥٦إ   Arinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku249  Esensi dari ‘abd adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan manusia kepada Allah SWT. Ketundukan dan ketaatan pada kodrat alamiah senantiasa berlaku bagi manusia. Ia terikat oleh hukum-hukum Allah yang menjadi kodrat pada setiap ciptaannya, manusia menjadi bagian dari setiap ciptaannya, dan ia bergantung pada pada sesamanya. Sebagai hamba Allah, manusia tidak bisa terlepas dari kekuasaan-Nya. Sebab manusia mempunyai fitrah (potensi)250 untuk beragama. Mulai dari manusia purba sampai kepada manusia modern sekarang yang mengakui bahwa diluar dirinya ada kekuasaan transendental.251                                                  249 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 523 250 Kata (4567ة) “fitrah” berasal dari kata kerja (fi‟il) fathara yang berarti “menjadikan”. Secara etimologis fitrah berarti: kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, kesucian. Di dalam kamus munjid ditemukan bahwa fitrah mempunyai arti yaitu sifat yang menyifati segala yang ada pada saat selesai di ciptakan.  Lihat Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam , ( Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 201. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata fitrah pada ayat ini. Fitrah merupakan akar kata al-fatir berarti belahan dan dari makna ini lahir makna-makna lain penciptaan atau kejadian. Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu‟i Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 283. Jadi fitrah di sini adalah sifat pembawaan manusia yang ada sejak lahir, di antara fitrah tersebut yaitu: fitrah beragama, fitrah berakal, fitrah kebersihan dan kesucian, fitrah berakhlak, fitrah kebenaran, dan fitrah kemerdekaan.Lihat Muhaimin. dkk, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 1. 251 Ramayulis & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan Islam dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), Cet. II, hal. 54 



   118 Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk beragama sesuai dengan fitrahnya. Firman Allah SWT menyebutkan:  ۡ]ِwَ²َx  َتTَÇِۡx _ۚ~ٗWِzfَ }ِ\ ِّ[kِX �ََ`vۡٱَو ِ zX  Vَ\[ِrَۡ« ©َ _َۚ`WَۡkSََّ_سَ ٱRِcَّX  TَÇََxٱ �َّ  ِX �ِkۡÈَٱ ِۚ َّ�  �َِX \{ُ ٱَذٰ ِّ[X ٱ ُ]ِّWَaXۡ  Tََ¤|َۡأ َّ}eِ َٰXسِ ٱَو_َّzX  َن�dَُk�َۡ\ ©َ٣٠   Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-Ruum : 30).252  Berdasarkan ayat di atas, semua suku bangsa manusia kapanpun dimanapun mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa di luar dirinya. Tugas manusia dalam hidup ini berakumulasi pada tanggung jawab mengabdi (beribadah) kepada Allah SWT. Pengakuan manusia akan adanya Allah secara naluriah menurut informasi al-Quran disebabkan telah terjadinya dialog antara Allah dan roh manusia tatkala berada di alam arwah. Sebagaimana Firman Allah SWT :  َۡوإِذ  ]ۡ ِ̀ {ُِ~yَأ ٓsَٰkSَ ]ُۡھ[ََ`Uََۡوأ ]ُۡ`َcَّ\ ِ̀ۡ]yَ_ٓۚ أَن »X�ُaَُ�ْا \َۡ�َم أََ�َ� َربَُّ� ِ�ۢ{ بRِٓzَ َءاَدَم ِ�{ ظُ`ُ�ِرِھۡ[ ُذرِّ Uَ sَٰkَُ�ْا بX_َw ۖ]ۡeُِّبTَِب Âُ{َۡXَٱأ ِjdَ َٰWِaXۡ  َٰÍ ا�َ ~Wِkَِ{ إSَ _َّz|ُ _َّyِۡ{ ھَٰ ١٧٢   Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (QS. Al-A’raaf : 172).253                                                  252 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 407 253 Ibid., hlm. 173 



   119  Dengan demikian, kepercayaan dan ketergantungan manusia dengan Tuhannya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena manusia telah berikrar sejak di alam arwah bahwa Allah SWT adalah Tuhannya. Kepercayaan manusia kepada Dzat Yang Maha Agung yang ada di luar dirinya juga diiringi oleh kecenderungan yang tunduk dan patuh kepada-Nya. Kepatuhan tersebut kemudian dimanifestasikannya lewat peribadatan-peribadatan ritual sehingga manusia memiliki beban dan tugas sebagai makhluk pengabdi kepada Tuhannya.254 Manusia sebagai hamba Allah (‘âbdullah) adalah makhuk yang dimuliakan olehAllah SWT. Kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia dikaruniai akal untuk berfikir dan menimbang baik-buruk, benar-salah, terpuji-tercela; sedangkan makhluklain semisal binatang, dan tumbuhan, tidaklah memperoleh kelebihan seperti halnya manusia. Selain itu, bentuk kejadian manusia adalah yang paling baik. Allah SWT berfirman pada QS. Al Tîn : 4,   _َzaَۡk�َ [َۡaَXٱ َ} ٰ{َy ِÄۡ  ]ٖ\�ِaَۡ« }ِ{َfَۡأ Rِٓx٤   Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya255.   Kesadaran manusia bahwa ia hidup di dunia sebagai hamba Allah, menumbuhkan sikap mawas diri bahwa dirinya bukan Tuhan, oleh sebab                                                  254 Ramayulis & Samsul Nizar, Op. Cit., hlm. 58-59 255 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 897 



   120 itu melihat sesama manusiaa sebagai sesama makhluk, tidak ada perhambaan antar sesama manusia.256 Konsep ‘abd menampilkan tolak ukur yang jauh berbeda dari tolak ukur hasil rekayasa manusia.257 Dalam pandangan manusia kemuliaan seseorang dilekatkan dengan status, keturunan, factor fisik dan material. Tidak demikian halnya dalam konsep ‘abd tolak ukur sepenuhnya ditentukan oleh tingkat “kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah sebagai nilai spritual”, manusia tidak punya pilihan dalam menghambakan diri  selain kepada Allah. b. Bani Adam Secara etimologi kata bani Âdâm menunjukkan arti pada keturunan nabi Adam AS. Dalam ungkapan lain disebutkan dengan kata dzurriyât âdâm. Sebagaimana firman Allah :  َُ�ْا وk|َُو [ٖ�ِ{ۡ�َ ِّV|ُ [َzSِ ]ۡeَُcَz\وْا ِز�Rِٓzَr َءاَدَم ُ�ُ َوَ©  TَUۡبُ�اْ ٱ۞َ\ٰ  ُtَّyُِٓ�ْاۚ إxTِ{ُۡ«ۥ  ُّ¾bُِ\ ©َٱ َ}WِxTِ{ۡdُXۡ ٣١   Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihlebihan. (QS. Al-A’raaf : 31)258.  Menurut al-Thabathaba’i sebagimana dikutip oleh Ramayulis, penggunaan kata bani Adam menunjuk pada arti manusia secara umum. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga aspek yang dikaji, yaitu : Pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah, diantaranya                                                  256 Abd  Rahman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, Op. Cit., hlm. 159 257 Ibid 258 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit.,  hlm. 225 



   121 adalah dengan berpakaian guna menutup auratnya. Kedua, mengingatkan kepada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu syaitan yang mengajak pada keingkaran. Ketiga, memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkan Allah. Kesemuanya itu merupakan anjuran sekaligus peringatan Allah, dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibandingkan makhluk-Nya yang lain.259 Dalam ayat yang lain al-Qur’an juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni dari Adam as. dan Siti  Hawa. Sebagaimana firman Allah pada Qs. Al-Baqarah [2] : 30,  َۡوإِذ  Rِx VٞSِ_vَ Rِّyِإ jِeَِٓ َٰkdَkِۡX �ََُّل َرب_َwَۡرضِ ٱ¡ۡ  ۖjَٗ~Wِk�َ  Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".260   Ayat ini mengisyaratkan, bahwa seluruh ummat manusia adalah keturunan Adam. Berdasrkan asal usul yang sama ini, berarti manusia masih memiliki hubungan darah, serta pertalian kekerabatan dari ras manapun dia berasal. Atas kesamaan ini sudah semestinya manusia mampu menempatkan dirinya dalam komunitas persaudaraan ummat sejagat (sosial-humanis). Persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwah basyariah) sebagai “nilai sosial”.                                                  259 Ramayulis & Samsul Nizar, Filsafat, Op. Cit., hlm. 55 260 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 12 



   122 c. al-Basyar  Secara harfiah, basyar261 dapat diartikan sebagai keturunan manusia. Hal ini juga berarti, bahwa manusia bukan keturunan makhluk bukan manusia seperti jin, malaikat ataupun hewan. Selai itu basyar merupakan konsep yang lebih dititik beratkan pada pendekatan biologis.262  Sebagai makhluk “biologis” berarti manusia terdiri dari unsur meteri, yakni dalam tampilan dalam bentuk fisik material “fisikal”.263 Mahkluk fisik yang suaka makan minum dan berjalan.  Basyar juga mengisyaratkan “ketelanjangan”. Secara fisik, tubuh manusia yang dilapisi kulit itu masih dianggap telanjang. Untuk itu manusia masih memerlukan penutup yakni pakaian. Al-Basyar juga dapat diartikan mulâmasah, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan.264 Secara etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Penunjukan kata basyar ditujukan Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Demikian pula halnya dengan                                                  261 kata basyar berasal dari kata basyarah yang berarti permukaan kulit, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. al-Bazrah mengartikannya sebagai kulit luar, al- Lais mengartikannya sebagai permukaan kulit pada tubuh manusia. Oleh karena itu, kata mubasyarah diartikan juga sebagai mulamasah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan sehingga sering pula diartikan dengan liwat, jima  persetubuhan. Kata basyar disebut 27 kali dalam seluruh ayat tersebut. Kata basyar memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis. Lihatlah bagaimana Maryam berkata, “Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku tidak disentuh basyar (manusia)”.  262 Muhaimin, Op. Cit.,  hlm. 11 263 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta: Al-Husna, 1986), hlm. 289 264 Ibn Munzhir, Lisan Al-Arab, (Mesir : Dar Al-Mishriyah, 1992), Juz VII, hlm. 306 



   123 para rasul-Nya yang disebut sebagai manusia biasa, yang diberi wahyu kepada, sebagaimana Firman Allah SWT :  ۡVُw  ْا�vُTَۡ\ َن_|َ }dََx ۖ[ٞfِ tٞ َوٰ َٰXِإ ]ۡeُُ` َٰXِإ ٓ_dََّyَأ َّRَXِإ ٓsٰfَ�ُ\ ]ۡeُُk¤ۡ ِّ� Tٞhََب _َ۠yَأ ٓ_dََّyِإ ِtَِّٓء َرب_َaِXۦ  ِtَِّدِة َرب_َr�ِِۡك بTِhُۡ\ ©ََو _bِٗk ٰÔَ ÕٗdَSَ Vۡdَ�َۡWkَۡx ا  ٓۦ ۢ[َfََ١١٠أ   Artinya: Katakanlah, Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi : 110).265  Dengan pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa seluruh manusia akan mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap hukum alamiahnya (sunnatullâh). Semuanya itu merupakan konsekwensi logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu Allah SWT memberikan kebebasan dan potensi yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta, sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi. Dan basyr sebagai makhluk biologis, manusia memiliki dorongan kodrati yang primer, yakni makan, minum, dan seksual. Islam sebagai agama fitrah mengatur penyaluran dorongan tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-Maidah [5] : 88,  ُْ�اk|َُو  ]ُeَُwَرَز _ َّd�ِٱ ُ Õٗ َطrِّٗWۚ_ وَ  �َّ ٰkَfَُ�اْ ٱaَّ« ٱ َ �يٓ ٱ �ََِّّX  ِtِب ]ُcyَُ�َن  ۦأz�ِ×ۡ�ُ٨٨   Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya266                                                  265 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit. hlm. 460 266 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 122 



   124  Dalam statusnya sebagai basyr manusia disadarkan bahwa seluruh makanan dan minuman yang diperolehnya bersumber dari Allah Swt. Apa yang diperolehnya adalah nikamat Allah. Karenanya wajib disyukuri. d. al-Insan Kata al-Insan yang berasal dari kata al-uns yang berarti jinak, tampak dan harmonis267. Dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat.268  Kata al-Insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna, dan memiliki diferensiasi individual antara yang satu dengan yang lain, dan sebagai makhluk dinamis, sehingga mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan kata al-insan bukan berarti basyar saja dan bukan dalam pengertian al-ins. Akan tetapi, lebih dari itu ia sampai pada tingkat yang membuatnya pantas menjadi khalifah di bumi, menerima beban taklif dan amanat kemanusiaan karena diberikan bentuk dan akal yang mengunggulinya dari makluk yang lain.269 Allah SWT berfirman pada QS. At Tin : 4,   _َzaَۡk�َ [َۡaَXٱ َ} ٰ{َy ِÄۡ  ]ٖ\�ِaَۡ« }ِ{َfَۡأ Rِٓx٤                                                    267 Jaluddin, Filsafat Pendidikan Islam, Op. Cit. hlm. 85 268 Muhammad Fu’ad Abdul Al-Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Alfaz Al-Quran LaKarim, (Qahirah : Dar Al-Hadits, 1988), hlm. 119-120 269 Aisyah Abdurrahman, Manusia Sensitivitas Hermeneutika alQur‟an, terj. M. Adib al-Arif, hlm. 14-15. 



   125 Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya270.  Penggunaan kata Al-Insan pada umumnya digunakan menggambarkan pada keisimewaan manusia penyandang predikat khalîfah di muka bumi, sekaligus dihubungkan dengan proses penciptaannya. Ini dikarenakan manusia memiliki potensi dasar yaitu fitrah akal dan kalbu. Menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan tertinggi dibanding makluk lainnya. Kata Al-Insân juga menunjuk pada proses kejadian manusia, baik Adam amupun manusia setelah Adam di alam rahim yang berlangsung secara utuh dan berproses. Dalam hal ini ada dua dimensi yang terkandung yaitu pertama dimensi tanah (dengan berbagai unsurnya) yang mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan alam dan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut dengannya dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Dimensi kedua yaitu dimensi spiritual (ditiupkan-Nya ruh-Nya kepada manusia) yang mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia diarahkan kepada tujuan disamping material dan non material, dengan kata lain kehidupan manusia hendaknya senantiasa diarahkan kepada suatu realitas yang Maha Sempuna (Allah), tampa batas, tampa cacat, dan tampa akhir. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:271                                                  270 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 897 271 Lihat Qs. An-Nahl:78 



ُ ٱوَ  126    َّ�  kَ�َۡ« ©َ ]ۡeُِc َٰ` ۢ{ بÇُُ�ِن أُ�َّ ِّ� ]eُvَTَ�َۡأ ۡWUَ َن�dُ ٔٗ  ]ُeَُX Vَ�َvَٱ_ َو َudَّۡ{X  َٱو َT ٰmَٱوَ  ۡ¡َۡب ۡxَ¡ِۡ ٔ َة[َ  وَنTُeُhَۡ« ]ۡeَُّk�ََX٧٨   Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 272.  Ayat tersebut secara tegas menyatakan, bahwa Allah SWT. merupakan Dzat yang maha mengetahui sekaligus maha pemberi ilmu pengetahuan kepada manusia, ada indra dan ada pula akal yang kesemuanya saling melengkapi bagi pengembangan kemanusiaan.273 Secara implisit, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa fungsionalisasi alat epistemic sebagai alat medapatkan pengetahuan untuk memenuhi potensi intlektualnya, namun itlektual tersbut harus diarahka sesuai yang diinginkan dan diridhai oleh Allah SWT. yaitu sesuai dengan keinginan ajaran-Nya.274 Tubuh manusia terbentuk oleh 2,7 trilyun sel. Otak manusia tersusun dari 170 milyar (laki-laki) sampai 230 milyar (perempuan) sel saraf. Sistem kerjanya sangat rumit, sedangkan kemampuan kerjanya sungguh luar biasa. Prof. Dr. Bj. Habibie menyatakan, bahwa kemampuan kerja otak manusia setara dengankemampuan 40 unit komputer yang setiap unitnya seukuran bola bumi. Sungguh luar biasa. Kemapuan otak ini dibagi dalam dua bagian: otak kiri dan otak kanan.275                                                  272 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), 275 273 Muhmidayeli, Teori-Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), Cet. ke-1, hlm. 101 274 Amril M., Loc. Cit. 275 Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam, Op. Cit., hlm. 89 



   127 Betapapun tingginya tingkat kecerdasan (IQ) yang dimiliki seseorang, bila dikembangkan ke jalan yang keliru, akan berakibat patal. Sebaliknya sifat lemah manusia, bila dikembangkan sejalan dengan pedoman tuntunan tuhan, hasilnya akan jadi baik.  e. al-Ins Konsep al-Ins terkait dengan hakikat penciptaan manusia. Hubungan ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat Adz-Dzariyat [51] : 56, _�ََو  Âُaَۡk�َٱ َّ}�ِXۡ  َٱو َÃy ِÄۡ  وِن[ُُr�َۡWِX َّ©ِ٥٦إ   Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku276  Dalam ayat ini al-Ins dipasang-gandengkan dengan jin sebagai makhluk non-fisik. Meskipun demikian, pada tataran hakikat keduanya diciptakan atas dasar yang sama. Hanya untuk menyembah kepada Allah Swt. Konsep al-Ins mengisyaratkan arti “tidak liar” atau “tidak biadab”  berarti manusia dalam konsep al-Ins sebagai makhluk yang bermoral dan beradab.277 Dalam konteks ini manusia merupakan kebalikan dari jin yang menurut dalil aslinya bersifat metafisik. Metafisik identic dengan “liar” atau “bebas” karena tidak mengenal batas ruang dan waktu. Jadi, konsep al-Ins mengacu kepada potensi manusia untuk menjadi makhluk berperadaban atau berkemajuan.  f. al-Nas                                                  276 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 523 277 Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam, Op. Cit., hlm. 90 



   128 Kata al-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat278.  Kata al-Nas, menurut Al-Isfahany sebagaimana dikutip Abuddin Nata menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya.279 Hal senada disampaikan Cak Nur, kata Al-nas, yang mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial,280 dalam Al-Quran banyak ayat yang menggunakan kata al-Nas yang mengarah kepada sekelompok manusia. Sebagaimana firman Allah Qs. Al Hujurat/ 49:13,  ٓ َٰ\_َ Uُ ]ۡeُُ��ٗب_ َوcِX Vَِnٓ_َrَwََ�_َرxُٓ�ْاۚ إِنَّ  ٱzXَّ_سُ  ²َ\ُّ̀ َٰzkۡ�َvََو sَٰ¤yَُوأ Tٖ|ََذ } ِّ� ]eُ ٰzَaَۡk�َ _َّyِإ [َzSِ ]ۡeُ�َTَ|َۡأ ِ َ أَۡ»eُÚَٰaۡ[ۚ إِنَّ  ٱ�َّ  Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal281  Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi interaksi sesama makhluk dan antar makhluk sebagia nilai sosial kemanusiaan.282 Namun kehidupan sosial hanya akan menjadi baik, bila hubungan antar sesame berjalan secara harmonis. g. Khalifatullah                                                  278 Fu’ad Abdul Al-Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Alfaz Al-Quran La-Karim, (Qahirah : Dar Al-Hadits, 1988), hlm. 895-899 279 Ramayulis & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan Islam dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), Cet-ke-2, hlm. 54 280 Nurcholish Madjid, dkk, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan Paramadina), hlm. 79. 281 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 519 282 Ramayulis,  opcit, hal: 5-6   TٞWِr�َ ]ٌWِkSَ١٣  ٱ�َّ



   129 Kata khalifah berasal dari kata khalafa, yang berarti mengganti atau melanjutkan. Menurut Quraish Shihab, istilah khalifah283 dalam bentuk mufrad (tunggal) berarti penguasa politik dan religius. Istilah ini digunakan untuk nabi-nabi dan tidak digunakan untuk manusia pada umumnya. Sedangkan untuk manusia biasa digunakan khala’if yang di dalamnya mengandung makna yang lebih luas, yaitu bukan hanya sebagai penguasa, pengatur dan pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan.284 Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang fungsi kekhalifahan di alam ini, dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut ini, QS. Al An’am : 165,  َ�ُيٱ َوھ�َِّX  َv Ûَِٓ َٰk�َ ]ۡeَُk�ََۡرضِ ٱ¡ۡ  Âٖ ٰvََدَر Üٖ�ََۡۡ�َق بx ]ۡeُºَ�َۡب uََxَوَر uُ\Tِlَ �ََّإِنَّ َرب ۗ]ۡeُÚَٰ«َءا ٓ_�َ Rِx ]ۡ|ُ�َُkrَۡWِّXبِ ٱ_َa�ِXۡ  ُtَّyِۥَوإ  ۢ]ُWfِ �يٱ ھُ�َ  ,Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.285  Pada ayat yang lain juga dapat disebutkan, QS. Fathir : 39   oََX١٦٥~ُ�ٞر رََِّّX  Rِx Ûَِٓ َٰk�َ ]ۡeَُk�َvَهُ  ۡ¡َۡرِضۚ ٱTُ~ۡ|ُ tِWَۡk�ََx Tََ~|َ }dََx ۖۥ  [ُ\àَِ\ ©ََو ~Tِِ\{َ ٱ ٰeَXۡ  [ُ\àَِ\ ©ََو _ۖcٗaۡ�َ َّ©ِإ ]ِۡ̀ ~Tِِ\{َ ٱُ|ۡ~Tُھُۡ[ zSَِ] َربِّ ٰeَXۡ  َّ©ِھُۡ[ إTُ~ۡ|ُ  Artinya : Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang                                                  283 Kata khalifah berasal dari fiil madhi Khalafa yang berarti mengganti dan melanjutkan. Jadi khalifah yaitu proses penggantian antara satu individu dengan individu yang lain. Sebagai seorang khalifah ia berfungsi menggantikan orang lain dan menempati tempat serta kedudukan-Nya. Ia menggantikan orang lain menggantikan kedudukann kepemimpinannya atau kekuasaanya. Lihat Ramayulis,  op. Cit, hlm. 9 284 Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 69-70 285 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 150   ٣٩َ�َ}_ٗرا 



   130 kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka286   Ayat-ayat tersebut di atas, disamping menjelaskan kedudukan manusia di alam raya sebagai khalifah dalam arti yang luas, juga memberi isyarat tentang perlunya sikap moral atau etika yang harus ditegakkan dalam melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Qurais Shihab mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan alam atu hubungan manusia dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dengan yang ditaklukkan, atau antara tuan dengan hamba, akan tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT.287 Sebab meskipun manusia mampu mengelola, namun hal tersebut bukan akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat Allah menundukkannya untuk manusia. Oleh karena itu, manusia dalam visi kekhalifahannya, bukan saja sekedar menggantikan, namun dengan arti yang luas ia harus senantiasa mengikuti perintah yang digantikannya yaitu Allah SWT.288 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, Allah SWT telah memberikan kepada manusia seperangkat potensi (fitrah) berupa Aql, qalb, dan nafs. Namun demikian aktualisasi fitrah tersebut tidak otomatis berkembang, melainkan tergantung pada manusia itu sendiri                                                  286 Ibid., hlm. 439 287 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 283 288 Tedi Priatna, Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam; Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernialai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 94 



   131 mengembangkannya. Untuk itu, Allah SWT menurunkan wahyu-Nya kepada para Nabi, agar menjadi pedoman bagi manusia dalam mengaktualisasikan fitrahnya secara utuh dan selaras dengan tujuan penciptaannya. Dengan pedoman ini manusia akan dapat tampil sebagai mahkluk Allah yang tinggi martabatnya, dan sebaliknya jika tidak, ia akan rendah martabatnya yang sama esensinya dengan hewan.289 Ahmad Hasan Firhat sebagaimana dikutip oleh Ramayulis membedakan kedudukan kekhalifahan manusia pada dua bentuk, yaitu : Pertama, khalifah kauniyah. Dimensi ini mencakup wewenang manusia secara umum yang telah dianugerahkan Allah SWT untuk mengatur dan memanfaatkan alam semesta beserta isinya bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Pemberian wewenang Allah SWT kepada manusia dalam konteks ini, meliputi pemaknaan yang bersifat umum, tanpa dibatasi oleh agama apa yang mereka yakini. Artinya, label kekhalifahan yang dimaksud diberikan kepada semua manusia sebagai penguasa alam semesta.290 Kedua, khalifah syar’iyah. Dimensi ini merupakan wewenang Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk memakmurkan alam semesta. Hanya saja, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, predikat khalifah secara khusus ditujukan kepada orang-orang mukmin. Hal ini dimaksudkan, agar dengan keimanan yang dimilikinya, mampu                                                  289 Musa Asy’ari, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam AlQur‟an (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm. 43. 290 Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi Kandungan al-Qur‟an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. XII, hlm. 81. 



   132 menjadi pilar dan kontrol dalam mengatur mekanisme alam semesta, sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang telah digariskan Allah lewat ajaran-Nya.291 Dengan prinsip ini, manusia akan senantiasa berbuat kebaikan dan memanfaatkan alam semesta demi kemaslahatan umat manusia.292 Sebagai khalifah, manusia muslim dimaksudkan tampil di bumi ini dengan wajahnya yang ramah dan anggun untuk memimpin, mengelolan dan memakmurkan bumi, bukan sebaliknya sebagai orang yang tertindas, dan terbelakang dari berbagai kemajuan.293 5. Falsafah al-Tarbawiyah: Aliran-aliran Filsafat Pendidikan   Pemikiran edukatif berbeda dengan pemikiran filosofis294. Pemikiran filososfis dijadikan sebagai dasar dan sumber bagi pemikiran edukatif.295 Esensialisme, perenialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme merupakan refleksi dari pemikiran edukatif yang masing-masing mendasarkan pada pemikiran filosofis. Pemikiran edukatif (aliran-aliran pendidikan) yang                                                  291 Ibid 292 Ibid 293 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 162 294 Kneller pernah mengatakan, pengetahuan filosofis adalah mendasar, dalam konteks pendidikan ia tidak hanya digunakan untuk memahami pendidikan secara keseluruhan, namun juga untuk mengetahui secara jelas teknik aktual pembelajaran dan efektivitas metode. Lihat Kneller, George F.  Foundations of Education. (New York: John Willey & Son Inc., 2000), hlm. 45 295 John S Burbacher sebagaimana dikutip oleh Ozmon dan Craver persoalan-persoalan yang mendasar tentang pendidikan dibahas dan dipecahkan menurut teori filsafat. filsafat pendidikan yang kokoh dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi pendidikan akan terapung-apung (tanpa tujuan); tujuan-tujuan pendidikan akan samar-samar (meragukan), bertentangan, dan tidak menunjang kesetiaan; ketidakmenentuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat; kebebasan kepada peserta didik dan tidak mampu memupuk apresiasi terhadap otoritas dan kontrol; dan sekolah akan menjadi sangat sekuler dan mengabaikan agama. Lihat Howard A. Ozmon, et al., Philosophical and Foundations of Education, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hlm. 94. 



   133 dikaitkan atau tidak memisahkan diri dari landasan pemikiran filosofis akan membentuk falsafah pendidikan.296 Sebenarnya pemikiran filosofis sangat banyak297, namun penulis dalam subbahasan ini membatasi diri pada beberapa teori pemikiran filosofis tentang aliran falsafah pendidikan yang akan dijadikan sebagai landasan teori yaitu aliran falsafah pendidikan yang secara langsung memiliki relevansi dengan karakteristik pendidikan Islam, atau erat hubungannya dengan aktualisasi kurikulum di Indonesia khususnya Kurikulum 2013 yang menjadi objek penelitian ini. Dan dalam hal ini penulis membaginya menjadi dua aliran filsafat pendidikan, yaitu: aliran filsafat pendidikan Barat dan aliran filsafat pendidikan Islam. Alasan penulis memasukkan penjelasan tentang aliran filsafat pendidikan Barat karena filsafat ini lebih dulu lahir (filsafat Yunani) dari pada filsafat pendidikan Islam, selain itu aliran pendidikan modern Barat saat ini lebih tersistematis dan terstruktur298. Selanjutnya penulis akan meverivikasi dua aliran tersebut pada bab IV. a. Aliran Filsafat Pendidikan Berbicara aliran filsafat pendidikan penulis sepakat dengan dengan Amstrong299, bahwa paradigma filosofis yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan, yaitu esensialisme, progresivisme, perenialisme, dan                                                  296 Assegaf, Op. Cit. hlm. 176 297 Aliran tersebut antara lain; Perenialisme, Esensialisme, sosialisme, Idealisme, Realisme, Progresivisme, Pragmatisme, Eksperimentalisme, Eksistensialisme dan Rekonstruksionisme. 298 Amril M., Op. Cit., hlm. 25 299 Arthur K. Ellis, Introduction to the Foundations of Education, (New: Jersey-Englewood Cliff: Prentice Hall, 1986), hlm. 115 



   134 rekonstruktivisme300. Sepandangan dengan Amril M, mengelompokkan  aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut kedalam dua pemikiran, yakni tradisionalis (perenialisme & esensialisme) dan kontemporer (progresivisme & rekonstruktivisme).301 Untuk memahami aliran tersebut Muhmidayeli302, mendefinisiakan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan tersebut (perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme) dalam bukunya Filsafat Pendidikan.  Pertama, perenialisme (perenial berarti abadi/kekal/tradisi) adalah penerapan nilai-nilai kebudayaan masa lalu atau penerapan norma-norma yang bersiafat kekal dan abadi, dan mengembalikan kesadaran manusia akan hakikatnya yang fitri yang akan membuatnya berwatak kesucian dan kebaikan303. Sedangkan Amril M., menjelasakan karakteristik perenisliame yaitu; a. peningkatan kualitas manusia dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang universal, b. siswa sebagai makhluk rasional dan spiritual, dan  c. internalisasi nilai-nilai moral dan kebajikan yang universal.304 Menurut Muhmidayeli305 landasan filososfis perenialisme adalah filsafat idealisme dan rasionalisme. Idealisme  adalah suatu aliran filsafat yang paling tua yang                                                  300 Amstrong, David G. Curriculum Today. New Jersey: Merril Prentice Hall, 2003), hlm.111-112 301 Amril M., Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P dan Aditya Media, 2005), Cet. 1., hlm. 31 302 Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 149-177 303 Perenialisme adalah aliran filsafat klasik yang ditokohi oleh Plato, Aristoteles, Augustinus (pelopor, 1497-1548, bukunya De Perenia Philosophia terbit th 1540), Aquinas. Dalam konteks pendidikan ditokohi Robert Maynard Hutchins, Mortimer J. Adler, Sir Richard Livingstone dan Sayyed Husein Nasr seorah filsuf Islam kontemporer. Dalam pendidikan perenialisme cendrung pada subject-centred yaitu guru digambarkan sebagai tenaga ahli yang selalu siap membimbing yang membantu murid memiliki kemampuan intlektual dan spiritual.  304 Amril M., Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P dan Aditya Media, 2005), Cet. 1., hlm. 26-42 305 Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 160 



   135 umumnya didasrkan dengan filusuf besar Plato (427-347 SM). Aliran ini memiliki suatu keyakinan, realitas ini terdiri dari substansi sebagaimana ide-ide atau spirit. Alam nyata tergantung pada Tuhan sebagai Jiwa Universal. Aliran ini memandang nilai adalah suatu yang absolut dan universal. Sedangkan rasionalisme secara etimologis  berasal dari kata bahasa Inggris rationalism. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti “akal”. Jadi rasionalisme adalah aliran filsafat yang yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Ia menekankan akal budi (rasio) sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas, dan bebas (terlepas) dari pengamatan indrawi.306    Kedua, Esensialisme (“esensi” yang berarti hakikat, inti, dasar) adalah suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduaan ide filsafat idealisme-objektif dan realisme-objektif307 yaitu alam semesta diatur oleh hukum alam sehingga tugas manusia memahami hukum alam adalah dalam rangka penyesuaian diri dan pengelolaannya. Aliran esensialisme dianggap para ahli sebagai "conservatif road to culture, "yakni aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Adapun karakteristik esensialisme                                                  306 Rendy, Adri, Widodo, dan Nusuki., Aliran Filsafat Rasionalisme ” Makalah”, (Yogyakarta: TP PPS UNY, 2013), 61 307 Peletak asas-asas aliran esensialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Democritos. Tokoh pendidikan aliran esensialisme  Johan Frieddrich Herbart (1776-1841), William T. Harris (1835-1909), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), William C. Bagley.  Esensialisme bersifat konservatif (pelestarian budaya) dengan merefleksikan humanisme klasik yang berkembang pada zaman renaissance. Kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran (subjek matter centered). Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian dan segala hal yang mampu menggerakan kehendak manusia. Proses pembelajaran menurut aliran esensialisme harus berpusat pada guru (teacher centered).  



   136 menurut Amril M.308, yaitu; a. pewarisan budaya dan nilai-nilai sosial yang terakumulasi dalam bentuk pengetahuan, keteramilan sikap dan nilai-nilai, b. pentransferan warisan kultural dan kesejarahan ke setiap  generasi yang datang, dan c. internalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan keseharian peserta didik. Menurut  Muhmidayeli309 landasan filososfis esensialisme adalah perpaduan filsafat idealisme dan filsafat realisme. Realisme berasal dari real yang berarti aktual atau yang ada, yaitu aliran yang patuh kepada yang ada (fakta).310 Realisme termasuk aliran klasik, yang selalu disandarkan pada nama besar Aristoteles yang memandang dunia dalam terma material.311 Ketiga, progresivisme (progres artinya maju cepat) adalah suatau aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuanberfikir secara menyeluruh312. Dan  Amril M., menjelasakan karakteristik progresevisme yaitu; a. sekolah sebagai miniatur masyarakat demokrasi, b. Pembelajaran ditekankan pada how berfikir daripada what berfikir, c. peserta didik mampu berintraksi dengan lingkungannya yang secara konstaan dan berubah-ubah, d.                                                  308 Amril M., Op. Cit., hlm. 28-29 309 Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 168 310 Iqbal Salaby dalam Murni Jamal, Ringkasan Hasil Penelitian Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang tentang “Lima Aliran Pendidikan Populer Masa Kini dan Filsafat pendidikan Islam menurut al-Qur’an” (Studi Kamparatif), t.th. hlm. 25 311 Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 136 312 Secara historis aliran ini muncul pada abad ke-19, perkembangan pesat terlihat pada abad ke-20 terutam di Amerika. Namun pada hakikatnya memiliki benang merah sejak zaman Yunani Kuno seperti Aristoteles, Socrates, Protagoras, Heraklitos. Tokohnya Charles S. Peirce, William James dan jhn Dewe. Progresivisme dinamakan environtalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup ini mempengaruhi pembinaan kepribadian (Imam Muis, 2004). Pendidikan dalam Islam dipahami sebagai sebuah proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam terhadap peserta didik, melalui pengembangan fitrah, agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua aspeknya.  



   137 pembelajaran dilaksanakan secara aktif, e. peserta didik mampu mengatasi dinamika prolema sosial yang sangat menantang dalam kehidupan seharian mereka, f. menciptakan trobosan baru melalui kemampuan problem silving, f. sekolah sebagai laboratorium belajar yang hidup dan sebagai model masyarakat demokrasi, dan c. penerapan scientific in quiry.313 Menurut  Muhmidayeli314 landasan filososfis progresivisme adalah filsafat eksperimentalisme dan pragmatisme. Eksperimentalisme adalah suatu filsafat yang mempelajari tentang proses/perolehan pengalaman. Pada intinya merupakan perkawinan antara behaviorisme filosofis dengan pragmatisme. Behaviorisme filosofis menganggap bahwa pengalaman personal merupakan keluaran dari perilaku antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Tokoh filosofi eksperimental adalah adalah John        Dewey. Pragmatisme memiliki sikap yang menganggap bahwa sebuah gagasan adalah benar jika menuntun ke arah konsekuensi-konsekuensi efektif bilamana diterapkan ke pemecahan masalah nyata (praktis).315 Dan keempat, rekonstruktivisme (dari bahasa inggris, yaitu “recontract” yang berarti menyusun kembali) adalah sebuah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membuat tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern316. Sedangkan Amril M., menjelaskan karakteristik rekonstruksionisme yaitu; a. penciptaan masyarakat yang lebih baik dan                                                  313 Amril M., Op. Cit., hlm. 26-42 314 Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 154 315 Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 140 . Dan lihat [Online] Lia Aprilianti, Konsep filsafat eksperimentalisme: http://liaaprilianti8.blogspot.com/2013/11/konsep-filsafat-eksperimentalisme.html  316 Aliran ini sering pula disebut dengan aliran rekonstruksi sosial, tokoh John Dewe, George Counts, Harlod Rugg, Jhon Hendrik, Muhammad Iqbal. 



   138 tatanan dunia baru sebagai perkembangan industry dan teknologi yang amat cepat, b. terciptakan masyarakat baru yakni suatu masyarakat yang global yang interdependen, c. sekolah sebagai pusat pembangunan dan perubahan, dan e. kurikulum, metode, peranan guru, dan sekolah benar-benar ditempatkan sebagai usaha menciptakan masyarakat baru yang inklusif, berkeadilan dan kooperatif.317 Menurut  Muhmidayeli318 landasan filososfis rekonstruksionisme adalah filsafat pragmatisme.319 Dari penjelasan ditas dapat dipahami bahwa filsafat perenilisme sumbernya adalah aliran idealisme dengan kata lain jenis alirannya idelaisme (basis dasar) kemudian melahirkan/memunculkan aliran filsafat perenialisme (lebih spesifik), filsafat  esensialisme berakar dari aliran realisme, filsafat progresivisme bersumber dari aliran ekperimentalisme dan filsafat rekonstruksionisme bersumber dari aliran pragmatisme. Dan untuk memahami sumber aliran dan warna pemikiran aliran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. No Aliran Filsafat Pendidikan Filsafat Dasar (Sumber Aliran) Corak Pemikiran  Tokoh 1 Perenialisme Idealisme Tradisionl Plato 2 Esensialisme Idealisme-Realisme Tradisional Perpaduan Plato-Aristoteles 3 Progresivisme Realisme Aristoteles Kontemporer: Eksperimentalisme-Pragmatisme Jhon Dewe 4 Rekonstruksionisme Realisme Aristoteles Kontemporer: Pragmatisme-Sosialisme Franklin                                                   317 Amril M., Op. Cit., hlm. 26-42 318 Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 174 319 Willian Ebenstein & Edwin Fogelman, Isme-Isme Dewasa Ini, ed.9, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm.221 



   139 Aliran filsafat perenialisme dan esensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan Model Kurikulum Subjek-Akademis.  Adapun, filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan Modrl Kurikulum Pendidikan Pribadi. Sementara, filsafat rekonstruksionisme banyak diterapkan dalam Pengembangan Model Kurikulum Intraksional320 Masing-masing aliran pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktik pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara eklektik321 (memilih) untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan.322 Meskipun demikian saat ini, pada beberapa Negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitikberatkan pada filsafat rekonstruksionisme.323 b. Aliran Filsafat Pendidikan Islam Diatas penulis jelaskan teori aliran filsafat pendidikan pada umumnya yang pastinya memiliki relevansi dengan pendidikan Islam namun harus dibawa ke jalur al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh sebab itu, untuk memperkuat                                                  320 Trianto, Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di Madrasah, (Depok: Kencana, 2017), cet. ke-1, hlm. 47 321 Pendekatan ini merupakan komvergensi antara pendekatan dogmatis dan pendekatan rasional. Pendekatan ini berupaya memahami dan mempelajari agama secara rasional sambil tetap memperthankan keimnanannya kepada agama yang dianut sendiri. Lihat Munzir Hitami dalam Muhmidayeli, Membangun Paradigma Pendidikan Islam, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2007), hlm. 84 322 Muhmidayeli, Membangun Paradigma Pendidikan Islam, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2007), hlm. 83 323 Trianto, Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di Madrasah, (Depok: Kencana, 2017), cet. ke-1, hlm. 47 



   140 teori tersebut. Setidaknya terakomodir oleh penjelasan Muhaimin tentang tipologi pemikiran aliran filsafat pendidikan Islam. Menurut Muhaimin324, tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, konstruksi filosofis tipologi Perenial-Esensialis Salafi dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara epistemologi, kualitas akal-budi manusia hanya akan memiliki nilai guna bilamana mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya, terutama generasi era salaf, sebagaimana terwujud dalam sejarah (peradaban) Islam. Secara ontologi, bahwa segala yang ada ini adalah bersifat tetap, kecuali nilai-nilai instrumental yang dalam batas-batas tertentu memerlukan perubahan. Secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai-nilai kebenaran universal merupakan monopoli generasi salaf, yang perlu dipelihara dan dilestarikan oleh generasi penerusnya dalam kondisi dan situasi apapun.325 Kedua, konstruksi filosofis tipologi Perenial-Esensialis Mazhabi dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara epistemologi, kualitas akalbudi manusia hanya akan memiliki nilai guna bilamana ia mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya, yang telah mampu menyelesaikan berbagai persoalan sebagaimana terwujud dalam sejarah (peradaban) Islam. Secara ontologi, bahwa segala yang ada ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan. Adapun secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai-nilai kebenaran universal dan lokal atau                                                  324 Ibid., hlm. 70-75 325 Moch Tolchah, "Filsafat Pendidikan Islam: Konstruksi Tipologis dalam Pengembangan Kurikulum", Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 11, No. 2, November 2015, hlm. 390, [Online] htt://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah DOI: htt://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.274 



   141 instrumental merupakan monopoli generasi pendahulunya, yaitu para ulama dan pemikir Islam terdahulu, yang perlu dipelihara dan dilestarikan oleh generasi penerusnya dalam kondisi dan situasi apapun.326 Ketiga, konstruksi filosofis dari tipologi Modernis dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara epistemologi, kualitas akal-budi manusia akan berguna dan memenuhi harapan bilamana ia mampu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang ada dan dengan dilandasi oleh iman dan takwanya mampu menyelesaikan problem dan tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapinya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perubahan sosial. Secara ontologi, segala yang ada ini adalah serba berubah mengikuti sunnatullah. Adapun secara aksiologi, nilai-nilai instrumental yang relatif dan bersifat lokal perlu dikembangkan secara terus menerus untuk menemukan kebenaran nilai universal, kebenaran mutlak, yaitu Allah.327 Keempat, konstruksi filosofis dari tipologi Perenial-Esensialis Kotekstual-Falsifikatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara epistemologi, kualitas akal-budi manusia akan berguna dan memenuhi harapan bilamana ia mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya sebagaimana terwujud dalam sejarah (peradaban) Islam, untuk selanjutnya mengembangkannya secara kontekstual dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Secara ontologi, bahwa segala yang ada ini ada yang bersifat tetap dan ada pula yang                                                  326 Ibid 327 Noeng Muhadjir, “Mengintegrasikan Wawasan Islam dan Ilmu Pengetahuan”, dalam Ahmad Busyairi (Ed.), Tantangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Lembaga Pers Mahasiswa UII, 1987), hlm. 107-114. 



   142 memerlukan perubahan. Adapun secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai-nilai kebenaran universal bukan merupakan monopoli generasi penerus saja, tetapi generasi pendahulunya yang juga telah mencari dan berhasil menemukan nilai-nilai kebenaran universal tersebut, sehingga tugas generasi penerus adalah mencari nilai-nilai kebenaran yang belum ditemukan oleh pendahulunya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebenaran yang telah ditemukan oleh pendahulunya dalam konteks perkembangan iptek dan tuntutan perubahan sosial.328 Kelima, konstruksi filosofis dari tipologi Rekonstruksi Sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Muhadjir,329 terutama dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, adalah sebagai berikut. Secara epistemologi, sejarah budaya manusia membuktikan bahwa kreativitas akal-budi manusia telah memperbesar jarak manusia dengan makhluk yang lain. Tuntutan kualitas kehidupan manusia berkembang eksponensial dan menjadi lebih global, sehingga rekonstruksi sosial berkelanjutan atau postparadigmatik perlu dijadikan filsafat ilmu pendidikan. Secara metafisik bahwa budaya bangsa Indonesia adalah pluralistik, tetapi bertekad untuk bersatu dalam keragaman (unity in diversity). Dalam keragaman budaya tersebut moral hidup ditampilkan dalam a fair justice, mampu membuat overlapping consensus antaretnik dan antaragama. Secara aksiologi, perlu diakui adanya keragaman tata nilai antaragama dan mungkin juga antaretnik. Dalam kehidupan nasional dan juga global, overlapping consensus tata nilai perlu didikkan. Biarlah dan                                                  328 Ibid 329 Muhajir, Pergeseran Kurikulum Madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Media Pustaka, 2013),  hlm. 27 



   143 marilah saling menghormati Tuhan dan surga atau nirwana masing-masing, dengan satu keyakinan universal dan adil bahwa yang baik akan memperoleh pahala, dan yang jahat akan memperoleh siksa Tuhan.330 Selain tipologi filsafat pendidikan Islam yang dijelaskan oleh Muhaimin diatas, Muhammad Jawwad Ridha331, juga memabagi aliran utama pemikiran filsafat pendidikan Islam dalam tiga aliran yaitu pertama, al-dîniy al-muhâfizh (religius-konservatif), kedua, al-dîniy al-‘aqlâniy (religious-rasional), dan ketiga, al-dzarâi’iy (pragmatis instrumental), penjelasannnya penulis sarikan secara ringkas dibawah ini: 1) al-dîniy al-muhâfizh (Religius-Konservatif)  Dikatakan bahwa aliran Religius-Konservatif332 (al-dîniy al-muhâfizh)333 dalam bergumul dengan persoalan pendidikan cendrung bersikap murni keagamaan. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yakni hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat                                                  330 Ibid, hlm. 27-30 331 Muhammad Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam : Perspektif Sosiologis-Filosofis, Terj.Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 74-75. Lihat juga Muhammad Jawwad Ridla dalam Abd Rachman Assegaf Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 56-60.  Dan baca juga Mahmud Arif, dalam “Pengantar Penerjemah” Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis karya Muhammad Jawwad Ridla, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002). hlm. 56-78 332 Konservatif; memandang bahwa konsep yang selama ini digunakan masih tetap aktual dan relevan sehingga tidak perlu perubahan. Secara teologis, aliran ini merujuk pada teologi jabariyah atau determinisme, sehingga semuanya Tuhan-lah yang menentukan. Lihat Henry Giroux, Ideology, Culture, and The Process of Schooling (Philadelphia: Temple University and Falmer Press, 1981), 4-6. Karakteristik dari model ini adalah watak regresifnya yang ingin kembali ke masa salaf –sebagai masyarakat ideal- yang dipahaminya secara tekstual. Menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama. Mempunyai paradigma konservatif (mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salafi). Sehingga wawasan kependidikan islam yang berorientasi masa silam. Lihat Muhaimin, Op. Cit. 51-52 333 Jargon yang sering dikumandangkan adalah “al-muhafazah ‘ala alqadim al-shalih wa al-akhzd bi al-jadid al-ashlah” (memelihara hal-hal baik yang telah ada dan mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik) 



   144 sekarang (hidup didunia) yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat (al-Thusi dalam adab al-Muta’allimîn). Penuntut ilmu berkeharusan mengawali belajarnya dengan kitâbullah, al-Qur’an. Ia berusaha menghafalkan dan mampu menafsirkannya. Ulum al-Qur’an merupakan induk semua ilmu, lalu dialnjutkan belajar al-Hadîts, dan ‘Ulûm al-Hadîts, Ushûl, Nahwu dan Sharaf (Ibn Jam’ah dalam Tadzkîrât).  Aliran al-Muhafidz cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut al-Thusi, ilmu yang utama hanyalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak.334 Selain itu, Aliran religious konservatif ini berpandangan bahwa semua yang ada di dunia berawal dari agama, maka segala hal yang berkaitan dengan ilmu harus berdasarkan nilai-nilai agama.335 Dan menurut aliran ini, materi pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam hal usia, integrasi, maupun minat dan bakatnya. Jangan sampai anak diberi materi pengajaran yang justru merusak akidah dan akhlaknya. Adapun ilmu yang paling baik diberikan pada taraf pertama ialah agama dan syari’at, terutama al-Qur’an. Begitu pula metode/media yang diterapkan juga harus mendukung; baik secara psikologis, sosiologis,                                                  334 Muhammad Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam : Perspektif Sosiologis-Filosofis, Terj.Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 74-75. 335 Abuddin Nata. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 216 



   145 maupun pragmatis, bagi keberhasilan proses pengajaran. Pendidikan benar-benar ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dunia bukanlah tujuan utama. Tokoh-tokoh yang dikategorikan dalam aliran ini meliputi al-Ghazali336, Nasiruddin al-Thusi337, ibn Jama’ah338, ibn Sahnun, ibn Hajar al-Haitami339, dan al-Qabisi.                                                  336 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid.[butuh rujukan] Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Lihat Hermawan , Al-Ghazali. (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. vii. 337 Nama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan  Nashiruddin Ath-Thusi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 M / 597 H, di kota Thus yang terletak di dekat Mashed, sebelah timur lautan Iran. Sebagai seorang Ilmuan yang amat kondang pada zamannya,  Nashiruddin memiliki banyak nama, antara lain: Muhaqqiq, Ath-Thusi, Khuwaja Thusi, dan Khuwaja Nasir. Ath-Thusi mempelajari Fiqih, Ushul, Hikmah dan Kalam, terutama Isyarat-nya Ibnu Sina, dari Mahdar Fariduddin Damad, dan Matematika dari Muhammad Hasib di Nishapur. Dia kemudian pergi ke Baghdad, di sana dia mempelajari ilmu pengobatan dan Filsafat dari Qutbuddin, Matematika dari Kamaluddin bin Yunus, dan Fiqih serta Ushul dari Salim bin Bardan. Pada tahun 1220 M, invasi militer Mongol telah mencapai Thus dan kota kelahiran Nashiruddin pun dihancurkan. Ketika situasi keamanan tak menentu, penguasa Islamiyah ‘Abdurahim mengajak sang ilmuwan untuk bergabung. Tawaran itu tidak disia-siakannya, Nashiruddin pun bergabung menjadi salah seorang pejabat istana Islamiyah. Selama mengabdi di istana, Nashiruddin mengisi waktunya untuk menulis beragam karya yang penting tentang logika, filsafat, matematika, serta astronomi. Karya pertamanya adalah kitab Akhlaq-I Nasiri yang ditulisnya pada tahun 1232 M. Lihat  Dedi Suryadi, Pengantar Filsafat Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 246. Lihat juga M.M.Syarif, Para Filosof Muslim, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), hlm. 235  338 Nama lengkapnya adalah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa’ad Allah bin Jama’ah bin Hazim bin Shakhr bin Abdullah Al-Kinay. Lahir di Hamwa, Mesir, pada tanggal 04 Rabi’ul Akhir 639 H/1241 M malam sabtu, dan wafat pada pertengahan malam akhir hari senin tanggal 21 Jumadil Ula 733 H/1333 M. dan dimakamkan di Qirafah, Mesir. Usianya 64 tahun, 1 bulan, 1 hari.  Pada masa Ibnu Jama’ah, kondisi struktur sosial keagamaan sedang memasuki masa-masa penurunan. Baghdad sebagai simbol peradaban Islam sudah hancur yang kemudian berakibat pada pelarangan terhadap kajian-kajian filsafat dan kalam, bahkan terhadap ilmu non-agama. Pelarangan ini didukung oleh sebagian ulama dan mendapat pengakuan dari penguasa. Dengan demikian Ibnu Jama’ah dibesarkan dalam tradisi sunni yang kontra dengan rasionalis serta kurang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan non-agama. Karya-karya Ibnu Jama’ah pada garis besarnya terbagi pada masalah pendidikan, astronomi, ulumul hadits, ulumut tafsir, ilmu 



   146 Pandangan konservatif yang dimaksud dalam aliran ini adalah mengarah pada konsep hierarki nilai yang menstrukturkan ragam ilmu secara vertikal sesuai dengan penilaian mereka tentang keutamaan masing-masing ilmu. Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu-ilmu keagamaan, yakni pengetahuan tentang jalan menuju akhirat, hanya dapat diperoleh dengan kesempurnaan rasio dan kejernihan akal budi. Rasio adalah sifat manusi yang paling utama, karena dengan rasiolah manusia mampu “mendekat” di sisi-Nya.340  Selain itu menurutnya Imam al- Ghazali341, kewajiban utama manusia dalam pendidikan dan penggalian ilmu pengetahuan adalah tentang dzat Allah. Beliau termasuk filosof pendidikan Islam yang menganut faham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya, dalam masalah pendidikanbeliau berfaham  empiris,342 yang menekankan pentingnya pendidikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menurutnya seorang anak                                                                                                                                       fiqih, dan ushul fiqih. Kitab Tadzkirat as-Sami’ wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Muta’allim merupakan kitab yang berisi tentang konsep pendidikan. Lihat Antony. Pemikiran Politik Islam. Dari masa nabi Hingga Masa Kini. ( Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 67-70. 339 Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-Haitami (lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, Rajab 909 H, wafat di Mekkah Rajab 973 H) adalah seorang ulama dibidang fikih mazhab syafi'i, ahli kalam dan tasawuf.ia menguasai berbagai ilmu antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan tasawuf. Ia pergi ke Mekkah pada akhir tahun 933 H, kemudian haji dan tinggal disana, setelah itu ia kembali ke Mesir, dan berhaji bersama keluarganya di akhir tahun 937 H, kemudian berhaji lagi pada tahun 940 H kemudian tinggal disana untuk mengajar, berfatwa dan menulis karya tulisnya. Lihat, Muhammad Mahfudz At-Tarmasi , Hasyiyah at-Tarmasi. (Jeddah:  Darul Minhaj,  2011),  hlm. 22-27. 340 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 90. 341 Hasan Bisri. Filsafat Pendidikan Islam. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 223 342 Abuddin Nata. Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 211 



   147 tergantung pada kedua orangtua yang mendidiknya. Seorang anak hatinya bersih dari gambaran apapun. Jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik maka ia akan baik. Sebaliknya jika anak dibiasakan perbuatan buruk dan jahat maka dia akan berakhlak buruk. Menurut al-Ghazali ilmu yang wajib dipelajari sesuai dengan tingkatan wajibnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :  a. Ilmu fardhu ain  (kewajiban personal)  Yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu agama dengan segala jenisnya, mulai dari al-qur’an, ibadah-ibadah pokok, serta tata cara melakukan kewajiban tersebut.343 b. Ilmu Fardhu Kifayah (kewajiban komunal)  Yaitu ilmu yang digunakan untuk memudahkan urusan dunia seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu tekhnik, ilmu pertanian dan ilmu industri.344 Al- Ghazali membagi ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari oleh anak didik menjadi dua, yaitu ilmu yang tercela dan ilmu yang terpuji. Ilmu yang tercela yaitu ilmu yang tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, seperti ilmu sihir, dan ilmu perdukunan. Bila dipelajari akan membawa mudharat dan meragukan kebenaran adanya Tuhan. Ilmu yang terpuji yaitu ilmu tauhid dan ilmu agama. Ilmu ini akan mendekatkan seseorang kepada jiwa yang suci dan dekat kepada                                                  343 Maragustam Siregar, Mencetak Pembelajar menjadi Insan Paripurna, Falsafah Pendidikan Islam,  (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), hlm. 99 344 Ahmad Syar’i,  Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 101 



   148 Allah. Ilmu yang terpuji pada taraf tertentu, yaitu ilmu yang tidak boleh diperdalam karena ilmu ini dapat membawa kepada kegoncangan iman dan ilhad (meniadakan Tuhan) seperti ilmu filsafat.345 Tujuan pendidikan menurut al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selaim untuk mendekatkan diri pada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudaratan.346 Aliran religious konservatif ini berpandangan bahwa semua yang ada di dunia berawal dari agama, maka segala hal yang berkaitan dengan ilmu harus berdasarkan nilai-nilai agama. Selain al-Ghazali bahwa menurut aliran ini juga, ragam ilmu diklasifikasikan menjadi: a. Ilmu yang wajib dipelajari setiap individu, yaitu ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama; b. Ilmu yang wajib kifayahuntuk dipelajari (apabila sebagian warga suatu masyarakat telah mempelajarinya maka warga yang lain tidak wajib lagi mempelajari), contoh: ilmu kedokteran, ilmu hitung. Rumusan tujuan pendidikan didasarkan pada firman Allah swt, tentang tujuan penciptaan manusia yaitu Q.S. al-Dzariat: 56,                                                   345 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 216 346 Ibid. hlm.  212 



Ãyَ ٱوَ  Xِۡ�{َّ ٱÂُaَۡk�َ  َوَ�_ 149    ِÄۡ  وِن[ُُr�َۡWِX َّ©ِ٥٦إ   Atinya: “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku”347   2) Al-dîniy al-‘Aqlâniy (Religious-Rasional) Bagi kalangan religious-rasional348, persoalan pendidikan cendrung disikapi secara rasional-filososfis, karena hal tersebut merupakan entry point bagi mereka yang hendak mengakaji strategi atau program pendidikan. kecendrungan rasinal-filososfis itu secara eksplisit terungkap dalam rumusan mereka tentang imu dan belajar yang jauh berbeda dengan rumusan kalangan tradisionalis-tekstualis. Aliran religious-rasional banyak membangun konsep-konsepnya dari pemikiran falsafah Yunani dan berusaha menyelaraskan pemikiran tersebut dengan pandangan dasar dan orientasi keagamaan. Diantara tokoh aliran religious-rasional ini adalah Ikhwan al-Shafa349, al-                                                 347 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 523 348 Rasionalisme yang mengakui sejumlah kenyataan empiris, yakni empiris sensual, rasional, empiris etik dan empiris transenden, lihat Nurman Said, dkk, Op.Cit. hlm. 129-133. 349 Ikhwan al-Shafa merupakan kelompok terorganisir, terdiri dari para filosof-moralis, yang mempunyai tujuan-tujuan politis melakukan transformasi sosial, namun tidak melalui radikal-revolusioner, melainkan melalui cara transformasi pola pikir masyarakat luas. Lihat chmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 125. Dalam penjelasan lain Ikhwan al-Shafa’ (Persaudaraan Suci) adalah nama kelompok pemikir Islam yang bergerak secara rahasia dari sekte Syi’ah Ismailiyah yang lahir pada abad ke 4 H (10 M) di Basrah. Kelompok ini juga menamakan dirinya Khulan al-Wafa’, Ahl al-Adl, dan Abna’ al-Hamd. Salah satu ajaran Ikwan al-Shafa adalah paham taqiyah (menyembunyikan keyakinan), paham taqiyah ini disebabkan basis kegiatannya berada ditengah-tengah masyarakat sunni yang nota bene adalah lawan ideologi dari Ikhwan al-Shafa’ (Syi’ah), kerahasiaan kelompok ini juga disebabkan oleh dukungan mereka terhadap faham mu’tazilah yang telah dihapuskan dari madzhab Negara oleh khalifah Abbasiyah al-Mutawakkil (sekte sunni). maka kaum rasionalis dicopot dari jabatan pemerintahan kemudian diusir dari Baghdad.Pada masa khilafah Abbasiyah dikuasai Dinasti Salajikah yang berpaham sunni, gerakan kelompok ini dinilai mengganggu stabilitas keamanan dan ajaran-ajarannya dipandang sesat. Maka pada tahun 1150 Khalifah Al-Muntazid menginstruksikan agar seluruh karya filsafat Ikhwán dibakar. Hal ini disebabkan karena perbedaan ideologi antara penguasa Dinasti Salajikah yang Sunni dengan kelompok Ikhwan al-Shafa yang Syiah.Ikhwan al-Shafa’ merupakan gerakan yang mempertahankan semangat 



   150 Farabi350, ibn Sina351, dan ibn Miskawaih352. Aliran ini memadukan antara sudut pandang keagamaan dengan sudut pandang kefilsafatan dalam menjabarkan konsep ilmu.353                                                                                                                                       berfilsafat khususnya dan pemikiran rasional umumnya. Tokoh terkemuka kelompok ini adalah Ahmad ibnu Abd Allah, Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Nashr al-Busti yang terkenal dengan sebutan al-Muqaddasi, Zaid ibn Rifa’ah selaku ketua dan Abu al-Hasan Ali ibnu Harun al-Zanjany. Lahirnya Ikhwan al-shafa’ adalah ingin menyelamatkan masyarakat dan mendekatkannya pada jalan kebahagiaan yang diridhai Allah. Menurut mereka, syariat telah dinodai bermacam-macam kejahiliyahan dan dilumuri keanekaragaman kesesatan. Satu-satunya jalan untuk membersihkannya adalah filsafat. Lihat Abdul Azis Dahlan, Filsafat dalam Ensiklopedi. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 100-105 350 Nama lengkap beliau Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi' (870-950, Bangsa Turk: Farabi) singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan.  Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani; Plato, Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab al-Musiqa. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles, karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah, yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) di mana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Dalam kondisi demikian, al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam . Lihat Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 95-105 351 bnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā. Lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan dan meninggal bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia (Iran).dikenal juga sebagai "Avicenna" di Dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter kelahiran Persia (sekarang Iran). Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, dia adalah "Bapak Pengobatan Modern". Karyanya yang sangat terkenal adalah al-Qānūn fī aṭ-Ṭibb yang merupakan Referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad.Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah bernama Logika dan Metafisika. Sebagian dari karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab - maka bahasa ilmu di Timur Tengah - dan beberapa dalam bahasa Persia. Signifikansi linguistik bahkan sampai hari ini adalah beberapa buku yang ia tulis dalam bahasa Persia hampir murni (terutama Danishnamah-yi 'Ala', Filsafat untuk Ala 'ad-Dawla'). Lihat Nurcholis Madjid, Khazanah Intlektual Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), hlm. 33 352 Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawaih. salah seorang cendekiawan Muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 330 H/932 M dan meninggal tahun 421 H/1030 M. Ibnu Miskawaih melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abassiyyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 654 H /750-1258 M.Ibnu Miskawaih lebih dikenal sebagai filsuf akhlak daripada sebagai cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, 



   151 Aliran ini menilai bahwa awal pengetahuan terjadi karena pancaindera berinteraksi dengan alam nyata. Sebelum berinteraksi dengan alam nyata itu di dalam akal tidak terdapat pengetahuan apapun.Ikhwan al-Shafa berpendapat bahwa ketika lahir, jiwa manusia tidak memiliki pengetahuan sedikitpun. Proses memperoleh pengetahuan digambarkan Ikhwan secara dramatis dilakukan melalui pelimpahan (al-fâidh).354 Pada mulanya, jiwa manusia kosong. Setelah indera berfungsi, secara berproses manusia mulai menerima rangsangan dari alam sekitarnya. Semua rangsangan inderawi ini melimpah ke dalam jiwa. Proses ini pertama kali memasuki daya pikir (al-quwwah al-mufakkirât), kemudian diolah untuk selanjutnya disimpan ke dalam re-koleksi atau daya simpan (al-quwwah al-hafizhât) sehingga akhirnya                                                                                                                                       maupun agama. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Bahkan pada masa dinasti Buwaihi, dia diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan. Dulu sebelum masuk Islam, Ibnu Miskawaih adalah seorang pemeluk agama Magi, yakni percaya kepada bintang-bintang.Gayanya yang menyatukan pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis membuat pemikirannnya sangat berpengaruh. Terkadang Ibnu Miskawaih hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya, terkadang dia hanya menyediakan ulasan praktis tentang tentang masalah-masalah moral yang sulit untuk diuraikan. Filosofinya sangat logis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi.Ia telah menyusun kitab Tahdzibul achlaq wa tathhirul a'raaq. Kemudian karyanya yang lain adalah Tartib as Sa'adah, buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Ada juga Al Musthafa (syair pilihan), Jawidan Khirad (kumpulan ungkapan bijak), As Syaribah (tentang minuman). Lihat Soemowinoto, Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan, (Jakarta :Penerbit Salemba Medika. 2008), Hlm. 77. Lihat juga Ibnu Maskawaih, Tahdzib Al Akhlaq wa Tathhir Al A'raaq.(Beirut:Mansyurah Dar Al Maktabah, 1389 H), hlm 62, Cet 2 353 Maragustam Siregar, Mencetak Pembelajar menjadi Insan Paripurna Falsafah Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), hlm. 102 354 Ibid 



   152 sampai pada daya penuturan (al-quwwah al-nâthiqât) untuk kemudian siap direproduksi.355 Ikhwan al-Shafa membagi cabang pengetahuan menjadi tiga kelas utama, yaitu: matematika, fisika, dan metafisika. Dalam Rasa’il matematika meliputi: teori tentang bilangan, geometri, astronomi, geografi, musik, seni teoritis dan praktis, etika, dan logika. Fisika meliputi: materi, bentuk, gerak, waktu, ruang, langit, generasi, kehancuran, mineral, esensi alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, indera, kehidupan dan kematian, mikrikosmos, suka, duka, dan bahasa. Metafisika dibagi menjadi psiko-rasionalisme dan teologi. Psiko-rasionalisme. Subdivisi pertama (psiko-rasionalisme) meliputi fisika, rasionalistika, wujud, mikrokosmos, jiwa, tahun-tahun raya, cinta, kebangkitan kembali dan kausalitas. Teologi meliputi keyakinan atau akidah Ikhwan al-Shafa, persahabatan, keimanan, hukum Allah, kenabian, dakwah, ruhani, tatanegara, struktur alam, dan magis.356 Kelompok Ikhwan al-Shafa diakui paling banyak bicara atas nama aliran ini. Ide Paltonik tidak hanya mempengaruhi epistemology Ikwan al-Shafa melainkan juga pandangannya bahwa pengatahuan itu telah ada secara potensi dalam jiwa pelajar, dan aktualisasinya tiada lain karena pengaruh pengajaran dari guru. Jiwa para ilmuwan secara                                                  355 chmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 130. 356 Abdul Aziz, Pemikiran Falsafi dalam Islam, (Jakarta: Penerbit Djabatan, 2003), hlm. 88 



   153 potensi pun telah berilmu.357 Teori Plato mengukuhkan bahwa jiwa aktif tidak keluar dari kerangka pengingatan-ulang terhadap pengetahuan yang telah ada pada jiwa di dunia ide sebelum kelahirnanya di bumi. Indicator lain pengaruh Platonisme terhadap Ikhwan al-Shafa adalah pandangannya tentang dualism yang mengasumsikan bahwa belajar adalah sekedar aktivitas mengajar-ulang dan berfikir. Menurut Ikhwan al-Shafa, jiwa itu berada pada posisi tengah anara dunia fisik-material dan dunia akal.358 Penekanan pada akal ini terimplikasi dalam pengembangan kurikulum dan keilmuan yang dipelajari, dimana dalam aliran ini memberikan perhatian lebih kepada ilmu-ilmurasional-filososfis, seperti riyâdiyyat (ilmu-ilmu eksak), mantiqiyyat (retorika-logika), ilmu-lmu kealaman (fisika), dan teologi. Ikhwan al-Shafa sendiri mengklasifikasikan ilmu ukur (handasah), astronomi dan music. Sedangkan ilmu-ilmu mantiqiyyat terbagi dalam antologi (pengetahuan tentang syair), retorika, esagogi (logika keritis), Phatygorbas-Paramenyas (karya Aristoteles), dan kitab al-Burhân.359 Sementara itu, Ibn Sina sebagai salah satu pendukung aliran ini menggarisbawahi perlunya studi falsafah sebagai basis konstruksi keseluruhan disiplin keilmuan yang dipelajari, karean falasafah akan menghantarkan manusa untuk bisa mengenali kenyataan sebenarnya                                                  357 Ibid 358 Ibid 359 Baisyuri Majdidi, Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 2005), hlm.24 



   154 dari segala sesuatu, sepanjang batas kemampuan manusiawi yang dimiliki segala sesuatu adakalanya ada karena keterlibatan peran kita.360 Mereka membagi ragam disiplin ilmu secara hirarkis sebagai berikut:361 a. Ilmu-ilmu syar’iyah (keagamaan); b. Ilmu-ilmu filsafat; c. ilmu-ilmu riyadliyyat (pelatihan jiwa dan akal). Dalam aliran ini pendidikan harus dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak bisa dimengerti dengan baik tanpa dikaitkan dengan perilaku manusia (masyarakat) dan hal- hal yang mempengaruhinya: cita-cita, kepentingan dan distribusi potensi/kekuatan di masyarakat.362 Adapun Tujuan pendidikan menurut Ikhwan al-Shafa adalah untuk peningkatan harkat manusia kepada tingkatan yang tertinggi (malaikat yang suci), agar dapat meraih ridha Allah SWT. 3) Dzarâi’iy (Pragmatis-Instrumental)  Menurut Muhammad Jawwad Ridla, Ibnu Khaldun363 adalah tokoh satu-satunya dari aliran Pragmatis-Instrumental364 (al-                                                 360 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2001), hlm. 189-191 361 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 99. 362 Suwito dan Fauzan, Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan, (Bandung: Angkasa dengan UIN Jakarta Press, 2003), hlm.55 363 Ibnu Khaldun, nama lengkap: Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (lahir 27 Mei 1332 – meninggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, ekonomi, ahli falsafah dan politik Beliau juga turut berguru pada Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Abla yang mengajarinya tentang sosiologi, politik, dan pendidikan, dalam pendidikan beliau banyak membahas tentang guru dalam Islam. lihat  Abd Rachman 



   155 dzarai’i365), karena pemikirannya lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikasi-praktis, beliau juga ilmuwan besar di zamannya, bahkan hingga kini keharuman namanya tak hilang meski waktu terus berputar. Pengalaman beliau dalam hal pengetahuan dan pendidikan cukup besar, bahkan hingga melampaui kepakarannya dalam bidang politik. Dia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasar tujuan fungsionalnya, bukan berdasar pada nilai substansialnya atau sekuensnya semata.366 Secara ringkas bisa dikatakan bahwa aliran pragmatis yang digulirkan oleh Ibn Khaldun merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Bila kalangan konservatif mempersempit ruang lingkup “sekuler” dihadapan rasionalitas Islam dan mengaitkannya secara kaku dengan pemikiran atau warisan salaf, sedang kalangan rasionalis dalam system pendidikannya berfikir idealistic sehingga memasukkan semua disiplin                                                                                                                                       Assegaf Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 123-147 364 Pragmatis adalah teori tentang relitas. Pandangan pragmatisme sekurang-kurangnya mengandung tiga aspek, yaitu pertama, aspek realitas yang mementingkan objek dan konsekuensi empirisnya. Kedua, aspek kebenaran yang berbeda dari sudut pandang idealisem,e saklipun sama-sam bersifat futuristis, dan ketiga, aspek nilai. Lihat Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 19-20. Dan lihat juga John Dewey, Essay in Mental Logic, (New York: Dover Publication, Inca, 1916), hlm. 303 365 adz-dzar’i (s�\ِْر َّ�ëXا) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah,  pengantara, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-dzar’i (s�\ِْر َّ�ëXا) adalah adz-dzara’i (  َّ�ëXاuِnَرا ).  Jadi, Dzari’ah berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.” Pada awalnya, kata adz-adzari’ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A’rabi, kata adz-dzari’ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain. Lihat Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’an al-Kar³m, (Qahirah : Dar al-Had³ts, 1988), hlm. 153-154 366 Maragustam Siregar. Mencetak Pembelajar menjadi Insan Paripurna Falsafah Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Nuha Litera, 2002), hlm. 103 



   156 ilmu yang dianggapa substantive bernilai, maka ibn Khaldun mengakomodir ragam keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan langsung manusia, baik berupa kebutuhan spiritual-rohaniah maupun kebuthan material. Meskipun demikian, ibn Khaldun sejalan dengan kalangan rasionalis dalam hal pengakuan rasio (al-‘aql) atau daya piker (al-fikr).367 Ia membagi ragam ilmu yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan menjadi dua bagian:368 a. Ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik, seperti ilmu-ilmu syar’iyyat (keagamaan): tafsir, hadis, fikih, kalam, ontologi dan teologi dari cabang filsafat; b. Ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik-instrumental bagi ilmu-ilmu jenis pertama, seperti bahasa Arab, ilmu hitung, dan sejenisnya bagi ilmu syar’iy, logika bagi filsafat. Aliran pragmatis yang digulirkan Ibnu khaldun merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam.369 Ia mengakomodir ragam keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan langsung manusia, baik berupa kebutuhan spiritual-rohaniah maupun kebutuhan material.370                                                  367 Syarif, Para Filosof Muslim, (Bandung, Penerbit Mizan, 1993), hlm. 67 368 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 100. 369 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 135. 370 Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 54. 



   157 Menurut Ibn Khaldun, manusia menjadi istimewa karena kemampuannya mencapai idra. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan fikir yang berpusat pada sistim saraf otak.  Beliau menjelaskan tiga tingkatan pemikiran, yaitu: a). Al-‘Aql al-Tamyizi (Akal pemilah), b). Al-‘Aql al-Tajribi (Akal eksperimental) dan c). Al-‘Aql an-Nazhari (Akal kritis).371 Namun penempatan akal pemilih (tamyiz) beliau letakkan pada tingkatan paling bawah, karena kemampuannya hanya terbatas pada hal-hal luar yang bersifat indrawi saja. Kemudian belian meletakkan akal eksperimental (tajribi) pada tingkatan kedua, karena kemampuannya menghasilkan gagasan pemikiran cemerlang dan moralitas etika bagi pergaulan. Yang tertinggi adalah akal kritis (nazhari), pemikiran yang membuahkan keilmuan dan asumsi kuat akan meta empiris (abstrak filosofis), yang mampu menghubungkan antara hasil akal pertama dan kedua.372 Secara filosofis pendidikan, Ibn Khaldun berpendapat manusia pada dasarnya adalah bodoh (jahil), dan manusia bisa menjadi tahu (alim) jika ia belajar. Maksudnya manusia sama seperti hewan yang diberi keistimewaan oleh Allah Swt. dengan kemampuan berpikir, hingga manusia bisa bertindak secara teratur dan terencana. Manusia bisa memilah dengan menggunakan akal pertamanya, lalu mampu bereksperimen dengan akal keduanya, selanjutnya mampu                                                  371 Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Op. Cit. hlm. 78. 372 Ibid., hlm. 85-86 



   158 mengkonseptualkan dalam  realitas empiris dan non empiris melalui akal tertingginya. Singkatnya, manusia yang tidak memiliki pengetahuan sama seperti hewan, menurut beliau, karena memiliki kesamaan peciptaan dari sperma, menjadi segumpal darah, sepotong daging, dan seterusnya.373 Ibn Khaldun mengkritik pembelajaran yang bertele-tele, ia pun mengkritik pendidikan yang terlalu ringkas dan cepat, sehingga mengaburkan materi yang diajarkan. Dalam pendidikan, beliau tergolong tidak menyukai sikap keras terhadap peserta didiknya. Hal ini mengantisipasi agar tidak terjadi ‘salah asuh’ yang berakibat fatal dan berdampak buruk bagi peserta didik. Orang yang dibesarkan dalam bentuk pendidikan yang keras akan cenderung terlatih hidup dalam kepura-puraan.374 Padanan kata dalam penyebutan aliran yang semula dinibatkan kepada falsafah Yunani lalu merembes masuk ke dalam terma-terma pemikiran pendidikan Islam.    Dua Pendapat diatas tentang tipologi filsafat pendidikan Islam yang dijelaskan oleh Muhaimin dan aliran filsafat pendidikan Islam  yang dikemukakan oleh Muhammad Jawwad Ridla akan menjadi pisaua analisis dalam menganalisis filosofi Kurikulum 2013. Manakah yang sekiranya relevan untuk dikembangkan di Indonesia khususnya pada kurikulum 2013                                                  373 Ibid., hlm. 87. 374 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 140. 



   159 untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional? Akan penulis jelasakan melaui analisis pada bab IV. 6. Falsafah al-Hadhâriyyah: Keterpaduan Antara Dimensi Ketuhan, Alam dan Kemanusian (Teo-Antroposentris) Sebagaimana penulis jelaskan pada subbahasan diatas bahwa yang dimaksudkan dengan hadhari adalah peradaban dan kemajuan Islam,375 sebab sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan ummat dan pendidikan Islam ditandai dengan berkembangnya falasafah yang membangkitkan keilmuan muslim  hingga memacarkan peradaban kemajuan Islam selama sekitar 5 abad. Kemudian inilah yang memotifasi dan menginsfirasi istilah khadari ini keluar menjadi falsafah al-hadhâriyyah.376  Falsafah al-hadhâriyyah bertumpu pada perinsip keterpaduan antara dimensi ketuhanan, alam, dan manusia (theo-antroposentris), oleh Amril M.377 menyebutnya sebagai relasi tripatrik mikrokosmos, makrokosmos dan metakosmos. Falsafah al-hadhâriyyah mengakui adanya alam nyata sekaligus gaib, fisik dan metafisik, sementara falsafah umumnya dibatasi oleh gejala yang tampak dan tertangkap oleh indra. Falsafah al-hadhâriyyah memandang penting wahyu, dan nilai-nilai moral dalam pendidikan, sementara falsafah umumnya mengambil posisi skularistik dan mendasarkan pada peranan akal,                                                  375 Yaitu dilihat dari segi bahasa hadhari berarti semakna dengan madani yang berarti urbanized, citified, dan civilizedatau dengan kata lain pendidikan berkemajuan. Mengacu pada pengertian diatas, maka konsep Islam hadhari dijadikan paradigma pendidikan Islam akan melahirkan konsep paradigma pendidikan hadhari yang integratif-interkonektif. 376 Assegaf, Op. Cit. hlm. 219 377 Amril M., Epistemologi Integratif-Interkonektif Agama dan Sains, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), Cet. ke-1, hlm. 119 



   160 budaya dan nilai-nilai sosial. Falsafah al-hadhâriyyah menilai bahwa perolehan ilmu itu demi tercapai keridhaan Allah Swt.378 Maka jelas bahwa falsafah al-hadhâriyyah senantiasa bersumber dari al-Qur’an dan Hadis serta berbasis pada falsafah dan etika sehingga terdapat adanya keterpaduan antara dimensi ketuhanan dengan alam dan kemanusiaan berbeda dengan falsafah umum yang hanya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan memisahkan antara manusia, alam dan ketuhanan. Modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memang tidak terlepas dari andil falsafah Barat dan Eropa, namun falsafah Barat dan Eropa tersebut disisi lain juga menimbulkan ketimpangan salah satunya adalah munculnya sekularisme. Dibawah ini tabel tentang perbedaan antara falsafah umum dengan falsafah al-hadhâriyyah yang dirumuskan oleh Abd. Rachman Assegaf,379  Tabel Perbedaan Falsafah Umum Dengan falsafah al-hadhâriyyah No. FALSAFAH UMUM  (Barat) FALSAFAH AL-HADHÂRIYAH  (Perspektif Islam) 1 Antroposentris (dalam konsep dan teorinya tidak menghubungkan dengan wahyu atau agama). Teo-Antroposentris (konsep dan teorinya integral antara akal manusia dengan wahyu Tuhan) Teo-Antroposentris (konsep dan teorinya integral antara akal manusia dengan wahyu Tuhan) 2 Positivistic-empiris (hanya mengakui adanya dan berdasarkan pada gejala yang tampak) Real-Transedental (mengakui adanya yang alam nyata dan ghaib). 3 Sekularistik (menegasikan dimensi ketuhanan dan keakhiratan dan bahwa pendidikan didasarkan pada Non-Sekularistik (mengakui adanya dimensi ketuhanan dan keakhiratan, serta pentingnya peran moral dan                                                  378 Amril M, Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), hlm. 88 379 Assegaf, Op. Cit. hlm. 220 



   161 rasio, budaya, dan nilai-nilai sosial) agama dalam pendidikan). 4 Bersumber pada rasio dan budaya. Bersumber pada wahyu, rasio, dan budaya. 5 Etika pragmatik-hedonistik (science for science) Etika demi kerudhoan Allah SWT (science for mardhatillah). 6 Pertimbangan interaksi sosial semata. Interaksi vertikal dan horizontal (hablun minallah wa hablun miannas). 7 Ganjaran dan hukuman hanya di dunia. Pahala dan dosa (di dunia dan di akhirat) 8 Modal psikis berpikir berangkat dari rasio dan skeptic. Modal psikis berpikir berangkat dari keyakinan (iman), kalbu (conscience), dan rasio. 9 Dasar ilmu adalah value-free Value free dan humanisasi.  Dari tabel tersebut terlihat jelas perbedaan antara kedua falsafah tersebut yang nantinya akan menjadi renungan bahwa falsafah al-hadhâriyyah lebih memiliki konsep yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam berlandaskan etika dan sumber Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis. Hubungannya dengan kurikulum 2013 akan dijelaskan pada Bab IV melalui analisis penulis. Dalam peradaban falsafah perlunya penanaman nilai-nilai pada peserta didik mengenai eksistensinya sebagai manusia. Pendidikan Islam diharapkan mampu mengoptimalkanakan fungsi manusia di muka bumi yaitu sebagai pendidik dan si terdidik, ‘abdu Allah SWT, khalîfah fi al-ardh secara seimbang. Pendidikan Islam yang seperti itu akan membentuk khalifah yang sanggup menguasai ilmu dan menguak rahasia alam untuk dikelola demi 



   162 kemakmuran serta pribadi yang sanggup mengabdi, beribadah dan berakhlakul kharimah.380 Dalam peradaban falsafah juga menegaskan adanya humanisasi pendidikan Islam, dengan kata lain perlu adanya internalisasi nilai Hak Asasi Manusia melalui keseluruhan materi, metode, tujuan, kebijakan, dan proses pendidikan Islam.381 7. Falsafah al-Akhlâqiyyah: Pendidikan Etika, Moral dan Akhlak Etika, moral, dan akhlak merupakan istilah yang sering disamakan artinya, namun secara etimologis dan akademis ketiganya memiliki pemaknaan yang berbeda. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan sesuatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau falsafah, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia.382 Jika wilayah kajian falsafah dikenal dalam tiga bagian, yakni epistemology, ontology, dan aksiologi,383 maka etika adalah bagian dari wilayah kajian aksiologi.  Moral, secara lughâwiy berasal dari bahasa Latin mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan, susila. Yang dimaksud adat kebiasaan dalam                                                  380 Al-Abyrasyi, ‘Azamatu al-Rasul Saw., (t.k : Dar al-Qalm, t.t), hlm. 171 381 Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemah Prof. Bustami A. Gani dan Jobar Bahry, LIS, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1 382 Van Peursen, Orientasi di Alam Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 229 383 Ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu metafisis (ontologi), epistemologi dan axiology. Metafisika/ontologis  berkaitan dengan nirmateri atau spiritual, isi, pengalaman dan keterampilan dalam kurikulum. Epistemologi berkaitan erat dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai, etika dan estetika, nilai-nilai moral dan aturan perilaku yang tepat. Estetika bersinggungan dengan nilai-nilai, dalam keindahan dan seni, guru dan masyarakat memberikan reward terhadap perilaku tertentu yang lebih disukai dan menghukum perilaku yang menyimpang dari konsep apa yang baik, benar dan indah, ilmu tentang kewajaran (kesesuain). Lihat Ram Nath Sharma, Textbook of Educational Philosophy, 41-2. Lihat juga Whitehead, A.N., Science and the Modern World (New York: The Macmillan Co., 1926), 126-27. Bandingkan pula John Dewey, Philosophy and Civilization (New York: G.P. Putnam's Sons, 1921 ), hlm. 6. 



   163 hal ini adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan wajar. Jadi, bisa juga dikatakan moral adalah perilaku yang sesuai denagn ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.384 Sementara itu, “akhlak” merupakan bentuk tunggal (singular) dari jamak (plural) kata khulûq dimana secara etimologis artinya adalah budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat, dan kata khulûq menurut Amril M.385, ditunjukkan pada suatu daya yang diketahui dengan akal atau bagi daya gharîzah386. Sedangkan secara terminologis akhlak adalah ilmu yang menentukan batas anatara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, menyangkut perkataan atau perbuatan manusia secara lahir maupun batin. Menurut Amril M.387, akhlak dalam perspektif etika Islam adalah perilaku akhlak aktual yang hidup dalam diri seseorang setelah adanya upaya terus-menerus menumbuh kemabngakan perilaku akhlak potensial yang telah Allah SWT anugrahkan kepadanya, sehingga ia hadir dalam bentuk tindakan-tindakan.388 Maka, pembahasan mengenai etika, moral dan akhlak amat penting karena terkait dengan kebebasan manusia dan pendidikan.389                                                   384 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Bandung: Gema Insani Press, 1995), hlm. 173-175 385 Amril M., Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Cet. ke-1, hlm. 1 386 Amril M., menambahkan bahwa kata khuluq juga digunakan untuk menggambarkan keadaan yang ada dalam jiwa manusia dalam melatih kemampuan-kemampuannya melalui pembiasaan (‘âdah) juga menjadi sumber lahirnya suatu tindakan secara spontan. Lihat Amril M., Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Cet. ke-1, hlm. 1 387 Ibid, hlm. 3 388 Lihat juga Qs. Al-Hijr ayat 29 dan Qs. An-Nhl ayat 78 389 Assegaf, Op. Cit. hlm. 242 



   164 Menurut Assegaf390, etika Islami mempunyai karakteristrik sebagai berikut: pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkahlaku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkahlaku yang buruk; kedua, etika Islam memnetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan pada ajaran Allah Swt.391; ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh ummat manusia disegala waktu dan tempat; keempat, etika Islam mengatur dan mengarahkan fithrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Dengan mengetahui karakteristrik etika Islami yang jelas berbeda dengan falsafah, moral, dan budaya tersebut dapat mempertegas dimana posisi etika Islami atau akhlak dibandingkan dengan pemahaman atau aliran lain. Meskipun antara etika Islam dan aliran moral skuler392, keduanya berbicara soal norma dan nilai baik-buruk, akan tetapi dasar dan sumber inspirasi nilainya berbeda. Etika Islami bersandar pada tuntunan wahyu berupa al-Qur’an dan Hadits serta tidak mengesampingkan akal pikiran manusia dan adat istiadat setempat, jadi sosio-antriposesntris. Sebaliknya, moral sekuler                                                  390 Ibid, hlm. 246 391 Etika Islami berpedoman pada tuntunan wahyu Ilahi dab sabda Nabi Muhammad Saw., tanpa menghilangkan peran manusia didalamnya. Lihat Qs. Al-Baqarah [2]: 219 dan Qs. Al-Maidah [5]:90. 392 Secara harfiyah, kata sekuler berasal dari bahasa latin, saeculum yang berarti masa, waktu atau generasi, lihat, Havey  Cox, The Secular City (New York: The MacMillan Company, 1966), hlm. 2. Berbeda dengan  Niyazi Berkes yang mengartikan kata saeculum dengan dunia masa kini, lihat Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964), hlm. 5. Kata saeculum sebenarnya salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia. Karena masih ada kata lain yaitu mundus, yang menunjukan ruang, sementara saeculum menunjukan waktu. Saeculum sendiri lawan dari kata eternum yang berarti abadi, yang digunakan untuk alam yang kekal abadi, lihat, Naquib al-Attas, Islam and Secularism, terj. Karsijo Joyosumarno (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 18 



   165 hanya menggunakan rasio dan budaya (antroposentris), dan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan.393  C. Kurikulum Pendidikan di Indonesia 1. Falsafah Pancasila sebagai  Dasar Kurikulum di Indonesia Dalam ketetapan MPR-RI No IV/MPR/1973 tentang GBHN, dikemukakan bahwa “pendidikan” pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangakan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah, serta berlangsung seumur hidup.394 Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seleuruh rakyat sesuai dengan kamampuan masing-masing individu, maka pendidikan tersebut merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pembangunan pendidikan didasarkan atas falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kreativitas dan tanggung jawab, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, dan mencintai bangsa dan sesama manusia, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.395 Pancasila sebagai dasar falasafah Negara Republik Indonesia mempunyai perumusan, yang isinya adalah sebagai berikut396:                                                  393 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filososfis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 176-177 394 MPR-RI No IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 395 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. II. Hlm. 65 396 Sekjen Eddie Siregar, Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), Cet. ke-10, hlm. 19 



   166 “Ketuahan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikamt Kebijaksanaan Dalam Permusyawaran/ Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadailan Sosial bagi Seluruh Indonesia”.397  Kelima sila dalam Pancasila tersebut merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Notonegoro, setiap sila mengandung empat sila lainnya.398 Dan kelima sila Pancasila juga merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak saja sebagai dasar negara RI, tetapi juga alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidupa bangsa, sumber dari segala sumber hukum positif dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia termasuk sebagai falsafah kurikulum Insonesia yang menjadi komponen pendidikan.399 menjadilah Pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia. Disamping menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai puncak kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan. Pancasila yang dimaskud disini adalah pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 5                                                  397 Sesuai dengan ketentuan resmi yuridis formal yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV bagian terakhir. Lihat Sekjen Eddie Siregar, Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), Cet. ke-10, hlm. 19 398 Notonegoro,Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975), hlm 5 399 Kaelan, Filsafat Pancasila. (Yogyakarta: Paradigma, 1984), hlm.70 



   167 sila dan penjabarannya sebanyak 36 butir yang masing-masing tidak dapat dipahami secara terpisah satu kesatuan.400 Uraian singkat seperti yang diungkapkan diatas, akan menjadi lebih jelas jika mengetahui “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” yaitu sebaga berikut401: 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan sila ketuhanan yang maha esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya masyarakat Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.402 Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut – penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesame umat beragama dan berkepecayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalaknkan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.                                                  400 Noor Ms Bakry. “Pancasila Yuridis Kenegaraan”. Cet 3. (Yogyakarta: PT Liberty. 1999), hlm. 14 401 Ekaprasetia Pancakarsa yang digariskan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 402 Ibid 



   168 2.      Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dengan sila kemanusiaan yang beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencinti sesame manusia, sikap tenggang rasa, dan “tepa slira”, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.403 Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan – kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. 3. Sila Persatuan Indonesia Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara  di atas kepentingan pribadi atau golongan.404 Menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena                                                  403 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. II. Hlm. 67-70 404 Ibid 



   169 sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.405 Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka tunggal ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak – haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.406 Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini,                                                  405 Ibid 406 Laboratorium Pancasila IKIP Malang,  Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. (Malang: IKIP Malang: 1988), hlm. 12 



   170 diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.407 Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan – keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai–nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.408 Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberika kepada wakil – wakil yng dipercayainya. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.409 Untuk itu                                                  407 Ibid 408 Ibid 409 Moedjanto, G,dkk. Pancasila Buku Panduan Mahasiswa. (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 7 



   171 dikembangkanlah sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.410 Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberika pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-saha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal – hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan – perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.411 Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata  dan keadilan sosial. 2. Sejarah Kurikulum di Indonesia Dalam perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan dan pengembangan kurikulum412, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006 dan 2013. Perubahan tersebut merupakan                                                  410 Ibid 411 Ibid 412 Menurut Prof. Amril M., pengembangan pendidikan pada kurikulum adalah upaya menumbuh kembangkan moral Etis dan Pentransformasian masyarakat. Beliau menambahkan pengembangan pemikiran filosofis dalam pendidikan Islam mencakup dua aspek kajian, yakni kajian terkait pendidikan dengan moral etis atau akhlak dan keterkaitan pendidikan dengan trasformasi masyarakat. Lihat Prof. Dr. Amril M., MA., Pendidikan: Penumbuhkembangkan Perilkau Moral Etis dan Pentransformasian Masyarakat. Ditulis dalam Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. v-xvi. 



   172 konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. 413 Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.414 Menurut Sanjaya415, Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, system pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi.  Selama 72 tahun Indonesia merdeka, telah mengalami 11 kali perubahan kurikulum. Rinciannya adalah pada zaman Orde Lama (Orla) atau                                                  413 Lias Hasibuan, Kurikulum & Pemikiran Pendidikan, ( Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 16 414 Sudjana,  Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Kejuruan, (Bandung: PT SInar Baru, 1989), hlm. 37 415 Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 207 



   173 zaman Presiden Soekarno berkuasa, pernah terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu (Kurikulum) Rencana Pelajaran tahun 1947, (Kurikulum) Rencana Pendidikan Sekolah Dasar tahun 1964 dan Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968. Pada zaman Orde Baru (Orba) atau zaman kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi 6 kali pergantian kurikulum, yaitu Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973, Kurikulum SD tahun 1975, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Revisi Kurikulum 1994 pada tahun 1997. Usai zaman Orba berakhir atau dimulainya masa reformasi terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) tahun 2006 dan terakhir Kurikulum 2013. 416 Keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  Sumber: Materi Persentasi Kemendikbud 2015                                                  416 Muhammedi, “Perubahan Kurikulum Di Indonesia : Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal, Jurnal Raudhah: Vol. IV, No. 1: Januari – Juni 2016, ISSN: 2338 – 2163, hlm. 52 



   174 Dilihat dari lamanya waktu berlaku kurikulum dapat dicatat di sini, bahwa (Kurikulum) Rencana Pelajaran tahun 1947 merupakan kurikulum terlama yang tidak mengalami pergantian selama masa pasca kemerdekaan atau era Orla, yakni selama 17 tahun. Pada zaman Orde baru tercatat Kurikulum 1984 yang berusia terlama pada zamannya, yaitu selama 10 tahun. Sementara Kurikulum KTSP merupakan kurikulum terlama sepanjang masa reformasi, yaitu 7 tahun. Sebaliknya, (Kurikulum) Rencana Sekolah Dasar merupakan kurikulum terpendek usianya sepanjang masa Orla, yaitu hanya 4 tahun saja. Pada era Orba, Kurikulum PSPP tercatat sebagai kurikulum terpendek masa berlakunya, yaitu cuma 3 tahun. Rintisan KBK merupakan kurikulum tersingkat umurnya sepanjang era reformasi dan selama usia republik ini, yakni cuma 2 tahun saja. Terakhir, Kurikulum yang dilaksanakan adalah Kurikulum 2013 (K13).417 Uhbiyati418 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana (1947-1964), pembaharuan kurikulum (1968-1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984-1999), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004-2006), serta yang terakhir kurikulum dengan pendekatan saintific kurikulum 2013419.                                                  417 Ibid., hlm. 53 418 Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI), (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 46 419 Pendapat serupa yang disampaikan oleh Herliyati (2008) menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana (1947-1964), pembaharuan kurikulum (1968 dan 1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004 dan 2006). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia., (Jakarta. 2013), hlm. 25 



   175 Berdasarkan garis besar histotis perkembangan kurikulum dari pendapat para ahli tersebut, penulis akan menyajikan perkembangan kurikulum di Indonesia yang dikemas dalam tiga bagian yang terdiri atas: (1) Kurikulum Rencana pelajaran (2) Kurikulum Berbasis Pada Pencapaian Tujuan serta (3) Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  a. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947-1968 (1947, 1964 dan 1968)  Tiga tahun setelah Indonesia merdeka (1947) mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan “Rencana Pelajaran”. Tahun 1947, kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakanyang ada, hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintahan beralih pada masa orde baru. Berikut adalah isi yang terkandung dalam kurikulum Rencana Pelajaran tersebut:420 1) Rencana pelajaran 1947 Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi                                                  420 Uhbiyati, Op. Cit. hlm. 57 



   176 pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947421. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. 422 Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: a) Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya b) Garis-garis besar pengajaran                                                  421 Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran untuk tingkat Sekolah Rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Didikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama. Pada awalnya pelajaran agama diberikan mulai kelas IV, namun sejak 1951 agama juga diajarkan sejak kelas 1. Pada masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja. Lihat Fitri Wahyuni,  “Kurikulum dari Masa Ke Masa”, Jurnal Al-Adabiya, Vol. 10 No. 2, Juli – Desember 2015, hlm. 234  422 Sanjaya, Op. Cit., hlm. 207 



   177 (GBP). Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikira dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku (value , attitude), meliputi : a) Kesadaran bernegara dan bermasyarakat b) Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari c) Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.423 Setelah Rentjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 424  Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau.Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu :a) Daya cipta, b) Rasa, c) Karsa, d) Karya, e) Moral.425                                                  423 Ibid 424 Ibid 425 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007),  hlm. 32. 



   178 2) Kurikulum Rencana Pendidikan 1964426 Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving). Rencana Pendidikan 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena lima kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artisitk, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak.427 Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas II hingga VI tetap                                                  426 Sebelumnya pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu system pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Lihat Ibid. 427 Lihat, intruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 (Panca Wardhana/Hari Krida) Tahun 1961. Lihat juga H.A.R. Tilaar, 50 Tahun… hlm.   256 



   179 menggunakan skor 10-100. Kurikulum 1964 bersifat separate subject curriculum, yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan lima kelompok bidang studi (Pancawardhana). Mata Pelajaran yang ada pada Kurikulum 1968 adalah:428  a. Pengembangan Moral: 1) Pendidikan kemasyarakatan. 2) Pendidikan agama/budi pekerti b. Perkembangan kecerdasan 1) Bahasa Daerah. 2) Bahasa Indonesia. 3) Berhitung. 4) Pengetahuan Alamiah. c. Pengembangan emosional atau Artistik: 1) Pendidikan kesenian. 2) Pengembangan keprigelan. d. Pendidikan keprigelan. e. Pengembangan jasmani (Pendidikan jasmani/Kesehatan). Cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegitan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pacasialis                                                  428 Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.17-18. 



   180 yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS No II tahun 1960.429 3) Kurikulum 1968 Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia.430 Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. 431 Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Muatan materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur.432 Contoh penerapan metode pembelajarn ini adalah metode eja ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada mata pelajaran lain, “anak belajar melalui unsurunsurnya dulu”. Struktur kurikulum 1968 dapat dilihat seperti berikut ini. 433                                                  429 Ibid 430 Lahirnya kurikulum 1968 sebagai perubahan dari kurikulum 1964 dipengaruhi oleh perubahan system politik dari pemerintah rezim Orde Lama ke rezim pemerintah Orde Baru. Kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Lihat Soleh Hidayat, Penegembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. ke-1, hlm. 4  431 Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Op. Cit. hlm. 18 432 Hamalik, Op. Cit. hlm. 45 433 Soleh Hidayat, Penegembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. ke-1, hlm. 4 



   181 a. Pembinaan Jiwa Pancasila, mata pelajarannya: Pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Pendidikan olahraga b. Pengembangan pengetahuan dasar, mata pelajarannya: Berhitung, IPA, Pendidikan kesenian, Pendidikan kesejahteraan keluarga, Pembinaan kecakapan khusus, dan Pendidikan kejuruan. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi 



   182 materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.434 Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum 1968 lahir dengan pertimbangan politik ideologis. Tujuan pendidikan pada kurikulum 1964 yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis Indonesia diberangus, pendidikan pada masa ini lebih ditekankan untuk membentuk manusia pancasila sejati.435 Kurikulum 1968 bersifat correlated subject curriculum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikum ini dikelompokkan pada tiga kelompok besar: pembinaan pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya 9, yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Contoh penerapan metode pembelajarn ini adalah                                                  434 Hamalik, Op. Cit. hlm. 45 435 Soleh Hidayat, Op. Cit., hlm. 4  



   183 metode eja ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada mata pelajaran lain, “anak belajar melalui unsur-unsurnya dulu”. Struktur kurikulum 1968 dapat dilihat pada tabel berikut ini.436 b. Kurikulum Berorientasi Pencapaian 1973-1997 (1973, 1975, 1984, 1994 dan 1997) Setelah Indonesia memasuki masa orde baru maka tatanan kurikulm pun mengalami perubahan dari “Rencana Pelajaran” menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini adalah kurikulum subjek akademik, merupakan model konsep kurikulum yang paling tua, sejak sekolah yang pertama dulu berdiri. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain.437 Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, perenalisme dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. fungsi pendidikan adalah memeliharadan mewariskan ilmu pngetahuan, tehnologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi yang baru. Menurut kurikulum ini, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. kurikulum subjek akademik tidak berarti terus tetap hanya menekankan materi yang disampaikan, dalam sejarah perkembangannya secara berangsur-angsur memperhatikan juga proses belajar yang dilakukan peserta didik. Proses belajar yang dipilih tergantung pada segi apa yang dipentingkan dalaam materi pelajaran tersebut. Semua proses                                                  436 Ibid 437 Bambang, Selayang Pandang Perjalanan Kurikulum Nasional, (tk.: tp. 2011), hlm. 7 



   184 pembelajaran diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum ini mulai dikembangkan sejak tahun 1973 hingga 1984.438  1) Kurikulum 1973 Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut:439 a. Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuanyang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuanpendidikan, yang meliputi: tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional,tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dantujuan instruksional khusus. b. Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. 2) Kurikulum 1975 Kurikulum 1975440 sebagai pengganti kurikulum 1973 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut: a. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.                                                  438 Ibid 439 Sholeh Hidayat, Op. Cit. hlm. 5-6 440 Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lihat Fitri Wahyuni, Op. Cit. hlm. 236 



   185 b. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur. Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, yaitu sekolah dan guru.441 Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan  pendidikan  yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. setiap  guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan  bertahap442 3) Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA) Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum  ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut                                                  441 Hamalik, Op. Cit. hlm. 56 442 Kunandar, Implementasi Kurikulum KTSP, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 87 



   186 Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.443 b. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. c. Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.444 d. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsepkonsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada                                                  443 Fitri Wahyuni, Loc. Cit. 444 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru…hlm. 9-10. Kunandar, Implementasi Kurikulum..., hlm. 88. 



   187 pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. e. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks. f. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar-mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan.445 4) Kurikulum 1994 Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994446, di antaranya sebagai berikut: a. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.                                                  445 Hamalik, Op. Cit. hlm. 57 446 Pada kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pembelajaran yang berorientasi pada teori belajar  mengajar, kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Itulah sebabnya kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna Kurikulum 1984. Lihat UU Sisdiknas no. 2 Tahun 1989 



   188 b. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi) c. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu system kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. d. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan. e. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. f. Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek. 



   189 g. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untukpemantapan pemahaman siswa. 5) Kurikulum 1997 Pelaksanaan kurikulum 1997 kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut: 447 a. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran. b. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. c. Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu: (a) Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. (b) Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar,                                                  447 Sholeh Hidayat, Op. Cit. hlm. 10-12 



   190 potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya.448 d. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. e. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. 449 Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang.  c. Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004-2013 (2004, 2006 dan 2013)  Koreksi, evaluasi dan kritik terhadap kurikulum 1997 terus dilakukan. Kemudian pemerintah melakukan pembaruan dengan diberlakukannya kurikulum 2004 yang diharapkan sebagai kurikulum yang menerapkan kompetensi sebagai tujuan akhir pembelajaran. Kurikulum 2004 kemudian dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence Based                                                  448 Bambang, Selayang Pandang Perjalanan Kurikulum Nasional, (tk.: tp. 2011), hlm. 7 449 Ibid 



   191 
Curriculum) atau  KBK.450 Belum lagi KBK diterapkan secara menyeluruh, muncul kemudian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan penyempurnaan kurikulum KBK yang dianggap lebih mampu menjawab tantangan yang lebih jelas dan memberikan muatan lokal kepada daerah atau lembaga  pendidikan. Sebagimana diuraikan diatas, jelas sekali bahwa kurikulum sebelumnya berorientasi pada pencapaian tujuan (1975-1999) berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan (skill). Sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai terutama yang bersifat aplikatif, sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik.451 Kemampuan secara holistik ini sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sertaseni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem                                                  450 Kompetensi secara bahasa berasal dari kata “competence” yang berarti “kecakapan”, “kemampuan”, “keahlian”. Spencer mendefinisikan kompetensi sebagai Competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance ion a job or situation. Tiga kata kunci dalam definisi tersebut yaitu underlying characteristic, causally related, dan criterion-referenced. Underlying characteristic means the competency is a fairly deep and enduring part of a person’s personality and can predict behavior in a wide variety of situations and job tasks. Causally related means that a competence causes or predicts behavior and performance. Dan criterion-referenced means that competency actually predicts who does something well or poorly, as measured on a specific criterion or standard. Dalam sebuah kompetensi, menurut spencer setidaknya mempunyai lima krakteristik yaitu motif, traits, konsep diri (self-concept), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill). Lihat Lyle M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance, (Canada: John wiley & Son, Inc, 1993), hlm. 9 451 Soleh Hidayat, Op. Cit. hlm. 13-16 



   192 pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulumuntuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikandiri dengan perubahan zaman.Untuk itu upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secaramenyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, pengetahuan,keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku.452 Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (life skill) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didikuntuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, danjati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yangdilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, pengetahuan,keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku.453  Penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksudkan itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut:  a. Perubahan keempat UUD 1945 Pasal31 tentang Pendidikan. b. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.                                                  452 Ibid 453 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013), hlm. 77 



   193 c. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. d. Pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan. Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang antara lain menyatakan pusat berkewenangan dalam menentukan:kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan. Atas dasar itulah maka Indonesia memilih untuk memberlakukan Kurikulum KBK sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan serta penyempurnaannya dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).454 1) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 Kurikukum 2004 ini lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada:455 1) Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna.                                                  454 Ibid 455 Fitri Wahyuni, Op. Cit., hlm. 237 



   194 2) Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa Keunggulan KBK dibandingkan kurikulum 1994 adalah:456 a. KBK yang dikedepankan Penguasaan materi Hasil dan kompetenasi Paradigma pembelajaran versi UNESCO: learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. 457 b. Silabus ditentukan secara seragam, peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran, silabus menjadi kewenangan guru.  c. Jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. d. Metode pembelajaran Keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran PAKEM dan CTL. e. Sistem penilaian Lebih menitik beratkan pada aspek kognitif, penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif, dengan penekanan penilaian berbasis kelas.458 f. KBK memiliki empat komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar (KHB), penilaian berbasis kelas (PBK), kegiatan belajar mengajar (KBM), dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (PKBS). KHB berisi tentang perencaan pengembangan kompetensi siswa yang perlu                                                  456 Soleh Hidayat, Op. Cit. hlm. 13-16 457 Ahmadi, Op. Cit. hlm. 79. 458 Ibid 



   195 dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai usia 18 tahun. PBK adalah melakukan penilaian secara seimbang di tiga ranah, dengan menggunakan instrument tes dan non tes, yang berupa portofolio, produk, kinerja, dan pencil test. KBM diarahkan pada kegiatan aktif siswa dala membangun makna atau pemahaman, guru tidak bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi sebagai motivator yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan siswa dapat belajar secara penuh dan optimal.459 2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan                                                  459 Ahmadi, Op. Cit. hlm. 79. 



   196 (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota.460 Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Ahmadi461 adalah sebagai berikut: a. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik adalah sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta warga negara yang demokratis sehingga perlu disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan siswa. b. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meli puti substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. d. Relevan dengan kebutuhan.                                                  460 Taqwim Islami, Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia, http://taqwimislamy.com/index.php/en/57-kurikulum/297-sejarah-perkembangan-kurikulum-diindonesia,  diunduh pada, 23 Juni 2017 461 Ahmadi, Op. Cit. hlm. 80 



   197 e. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. f. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. g. Belajar sepanjang hayat, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. h. Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat.462 3) Kurikulum 2013 (K13) Kehadiran kurikulum 2013 oleh Permendikbud diharapkan mampu melengkapi kekurangan- kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan kerakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan (religious culture) di sekolah463. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang                                                  462 Ahmadi, Op. Cit. hlm. 80 463 Mulyasa, Op. Cit. hlm. 5 



   198 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.464 Oleh karenanya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti penting diajarakan dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Swt dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial, sebagaimana tujuan pendidikan nasional tersebut. Keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada table kronologis perkembangan kurikulum Indonesia di bawah ini: No Tahun Kurikulum Keterangan 1 1947   Rencana Pelajaran (Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai) 1947 Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Istilah kurikulum masih belum digunakan. Sementara istilah yang digunakan adalah Rencana Pelajaran 2 1964 Rencana (Pendidikan Sekolah Dasar) 1964 Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran 1947 3 1968 Kurikulum Sekolah Dasar 1968 Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa masa pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies). Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahun Alam (IPS) atau yang sekarang sering disebut Sains.                                                  464 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 



   199 4 1973 Kurikulum (PPSP) 1973 Kurikulum Proyek Printis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973  5 1975 Kurikulum Sekolah Dasar 1975 Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci 6 1984 Kurikulum 1984 Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 7 1994 Kurikulum 1994 Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984 8 1997 Kurikulum 1997 (Revisi Kurikulum 1994) Revisi Kurikulum 1994 9 2004 (Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini  10 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP, karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikukulum ini dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). 11 2013 Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang: Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif melalui penguatan Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan yang terintegrasi.  3. Komponen Kurikulum 2013 a. Landasan Kurikulum 2013 Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada tiga aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik 



   200 dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. 465 Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekadar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan, dan Inpres nomor 1 tahun 2010466.  b. Tujuan Kurikulum 2013 Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam pelaksanaan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.                                                  465 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013; Op. cit, hlm, 64 466 Lengkapnya, RPJMM 2010-2014 Sektor pendidikan, tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No 23 tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud No 64 tahun 2013 tentang Standar Isi, Permendikbud No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, Permendikbud No 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Permendikbud No 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SD, Permendikbud No 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMP, Permendikbud No 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMA, Permendikbud No 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMK, Permendikbud No 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran Layak, Permendikbud Nomor 020 Tahun 2016 No. 020 Tentang  SKL Pendidikan Dasar dan Menengah , Permendikbud Nomor 021 Tahun 2016 Tentnag  Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud Nomor 022 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah , Permendikbud  Nomor 023 Tahun  2016 Tentang Standar Penilaian , Permendikbud Nomor 024 Tahun 2016 Tentang KI-KD Kurikulum 2013 dan INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional, Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. 



   201 Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:  a).  Tujuan Pendidikan Nasional Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 467 b. Tujuan Institusional Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan sebagai berikut. 468 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.                                                  467 UU Repuplik Indonesia tentang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, (Bandung: Fermana,2006), hal. 83 468 E. Mulyasa (2014), Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013; Op. Cit  65 



   202 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. c.  Tujuan Kurikuler Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. d.  Tujuan Instruksional atau Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. c. Materi/ Bahan Ajar Kurikulum 2013 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. 469 Materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem pembelajaran untuk membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Hal tersebut cukup beralasan, karena material pembelajaran merupakan yang paling erat kaitannya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, merupakan isi yang harus dipelajari oleh siswa. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat                                                  469 Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 173 



   203 mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktor untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran470  Bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui bahan ajar ini siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan perkataan lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan ajar. Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya.471 Bahan atau materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dan dalam rangka penyampaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Bahan ajar merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran.472 Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan                                                  470 Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 173 471 Sudjana, Nana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 67 472 Sanjaya, Wina. Perencanaan dan Sistem Desain Pembelajaran. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141 



   204 baik. Dalam perkembangannya, material (bahan) pembelajaran dapat berupa informasi atau bahan yang dipersiapkan oleh guru sebagai penunjang dalam mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini mencakup bahan ajar secara umum sesuai pembagiannya (bahan ajar cetak, audio-visual, atau multimedia). Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.473 Komponen isi berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi suatu program kurikulum di sekolah dibedakan berdasarkan jenis bidang studi yang disajikan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan sebagainya. Pengertian isi program bidang studi tersebut adalah bahan pengajaran setiap bidang studi yang ada dalam suatu kurikulum yang dilengkapi dengan sub pokok bahasan. Tentunya bahan pengajaran ini ditetapkan berdasarkan pada tujuan-tujuan bidang studi yaitu tujuan instruksional.474 1)   Jenis Bahan Ajar                                                  473 Sudjana, Nana. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 27 474 Ladjid, Hafni. Pengembangan Kurikulum. (Ciputat: PT Ciputat Press Group, 2005), hlm. 5 



   205 Berdasarkan pengertian bahan ajar di atas bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Bentuk bahan ajar setidaknya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1)   Bahan Ajar Cetak Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Steffen Peter Ballstaedt dalam buku Abdul Majid475  mengemukakan bahwa bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi sehingga memudahkan guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian mana yang sedang dipelajari, biaya untuk pengadaannya relatif sedikit, memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas seperti menandai, mencatat dan sebagainya. Adapun jenis dari bahan ajar cetak, diantaranya: a)   Handout,  bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan. b)   Buku, bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan dengan gambar dan dilengkapi dengan keterangannya476. c)    Modul, sebuah buku yang tertulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar.                                                  475 Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 175 476 Lihat Permendikbud No 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran Layak 



   206 d)   Lembar kegiatan siswa, adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. Lembar kegiatan siswa biasanya berisi langkah-langkah dan petunjuk untuk menyelesaikan suatu tugas. e)    Brosur, adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri dari beberapa halaman. f)    Leaflet,  adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dijahit. Agar terlihat menarik biasanya didesain secara cermat dan dilengkapi ilustrasi, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. g)   Wallchart, adalah bahan cetak berupa bagan siklus/proses atau grafik yang menunjukkan posisi tertentu. h)   Foto/gambar, adalah bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi. Gambar yang baik harusnya mengandung informasi atau data, mempunyai makna dan dimengerti serta digunakan untuk proses pembelajaran477  2)   Bahan Ajar Dengar (Audio) Bahan ajar dengar merupakan salah satu jenis bahan ajar yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun contoh dari bahan ajar dengar di antaranya, yaitu: a)   Kaset/piringan hitam/compact disk, merupakan media yang menyimpan suara yang dapat diperdengarkan berulang kepada peserta                                                  477 Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 175-179 



   207 didik. Kaset biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau musik. b)   Radio, merupakan media dengar yang dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Radio dapat dijadikan sebagai sumber belajar, misalnya mendengarkan berita siaran langsung suatu kejadian478. 3)   Bahan Ajar Pandang Dengar (Audio Visual) Selain bahan ajar cetak dan dengar, adapula bahan ajar dalam bentuk audio visual, seperti video atau film dan orang atau narasumber. a)    Video, merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Umumnya video telah dibuat dalam rancangan yang lengkap, sehingga setiap akhir penayangan video siswa dapat menguasai lebih dari satu kompetensi dasar. b)   Orang, merupakan sumber belajar yang dipandang dan didengar, karena dengannya seseorang dapat belajar. Misalnya orang dengan keterampilan tertentu dijadikan sumber belajar, namun dalam penerapannya harus dikombinasikan dengan bahan tertulis479. d. Proses dan Strategi Belajar Mengajar Kurikulum 2013 Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup penting karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam prakteknya, seorang guru seyogyanya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai                                                  478 Ibid, 179 479 Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 180-181 



   208 strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif dan menyenangkan, dengan efektivitas yang tinggi. Pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Deitje Adolfien Katuuk dalam penelitian di jurnal cakrawala Pendidikan480,  Keberhasilan pengimplementasian kurikulum memerlukan manajemen yang baik. Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum 2013, ada beberapa aspek manajemen yang penting sebagai strategi untuk memperkuat pelaksanaannya. Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Komponen sekolah terdiri atas guru, kepala sekolah, fasilitas, budaya, lingkungan. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam penerapan kurikulum baru. Dengan demikian, semua potensi dan sumber daya yang ada perlu dikelola secara menyeluruh dan terpadu agar bermanfaat dalam manajemen implementasi kurikulum. Tersedianya dokumen dan instrumen adalah landasan utama dalam pengimplementasian strategi penerapan kurikulum 2013 di lapangan agar dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi perlu dikerjakan agar partisipasi semua pihak dapat diperkuat dan untuk mewujudkan manajemen dan strategi implementasi yang lebih baik.  Pelaksanaan kurikulum pada hakikatnya mewujudkan program pendidikan agar berfungsi mempengaruhi peserta didik menuju pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu dari wujud nyata pelaksanaan kurikulum adalah proses belajar mengajar. Proses pembelajaran merupakan kegiatan nyata mempengaruhi anak didik dalam satu situasi yang memungkinkan                                                  480 Katuuk, Deitje Adolfien. "Manjemen Implementasi Kurikulum: Strategi Penguatan Implementasi Kurikulum 2013". Cakrawala Pendidikan, XXXXIII, No.1, Februari 2014. hlm. 13 



   209 terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Fungsi kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan esensinya ada dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem, sebab adanya sejumlah komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Komponen yang harus terdapat dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, di antaranya yaitu bahan pengajaran, metode mengajar, serta penilaian481  Sedangkan menurut Syarwan Ahmad dalam penelitiannya dalam jurnal pencerah, bahwa Kepemimpinan instruksional kepala sekolah direkomendasikan menjadi salah satu solusi bagi efektivitas implementasi kurikulum 2013. Kepemimpinan instruksional merupakan kepemimpinan kepala sekolah yang memprioritaskan belajar-mengajar dalam kepemimpinanya. Kepala sekolah yang berpihak kepada akademik, kepemimpinan instruksional diyakini akan mampu menyelesaikan masalah-masalah implementasi kurikulum 2013. Pengutamaan keterlibatan kepala sekolah dalam orientasi dan pelatihan-pelatihan implementasi kurikulum 2013 direkomendasikan.482 e. Evaluasi dan Penilaian pada Kurikulum 2013 Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam                                                  481 Sudjana, Nana. 1996. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 39 482 Ahmad, Syarwan. "Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Intruksional Kepala Sekolah". Majlis Pendidikan Daerah Aceh, Jurnal Pencerahan, ISSN: 1693-1775 Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 98-108.Darssalam Banda Aceh: Majlis Pendidikan Daerah Aceh., hlm. 98 



   210 pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Komponen evaluasi merupakan bagian dari pembentuk kurikulum yang berperan sebagai cara untuk mengukur atau melihat apakah tujuan yang telah dibuat itu tercapai atau tidak. Selain itu, dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apabila ada kesalahan pada materi yang diberikan atau metode yang digunakan dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat dengan melihat hasil dari evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita juga dapat segera memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik atau berhasil. Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efesiensi, efektivitas, relevansi dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Efesiensi berkenaan dengan penggunaan waktu, tenaga, sarana dan sumber lainnya secara optimal. Efektivitas berkenaan dengan pemilihan atau penggunaan cara atau jalan utama dalam mencapai tujuan. Relevansi berkenaan dengan kesesuaian program dengan pelaksanaannya. Produktivitas berkenaan dengan optimalnya hasil yang dicapai dari suatu program483. Kurikulum sebagai suatu sistem dapat diidentifikasi masukan atau input program, proses pelaksanaan program, dan hasil atau output program dan dampak dari program. Evaluasi terhadap input kurikulum mencakup evaluasi semua sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan, seperti dana, tenaga, konteks                                                  483 Ibid, 49 



   211 sosial, dan penilaian terhadap siswa sebelum menempuh program. Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap strategi pelaksanaan kurikulum mencakup proses belajar mengajar, bimbingan penyuluhan, admninistrasi supervisi, sarana instruksional dan penilaian hasil belajar. Evaluasi ouput adalah penilaian terhadap lulusan pendidikan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan program yang ditempuhnya. Evaluasi dapak kurikulum artinya penilai terhadap kemampuan lulusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan profesi yang disandangnya. Evaluasi kurikulum bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan program pendidikan untuk siswa dan strategi bagaimana program itu harus dilaksanakan484. 4. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Implementasi Kurikulum 2013 diterapkan pertama kali di sekolah dibawah Kemendikbud (SD, SMP, SMA dan SMK)485 kemudian disusul oleh  madrasah dibawah Kemenag (MI, MTs, MA dan MAK)486. Implementasinya dimadrasah sebuah dinamika karena tidak berbeda dengan awal mula pelaksanaanya di sekolah yang mendapat pro-kontra yang berakibat pada tidak jelasnya implementasi kedudukan Kurikulum 2013 sehingga terjadi tarik ulur, terlihat pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pendis Kemenag RI487. Namun                                                  484 Ibid, 49-50 485 Lihat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013 486 Lihat Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 481 Tahun 2015 Tentang Penetapan Madrasah pendampingan Implementasi Kurikulum 2013, 837 madrasah, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 487 Lihat KMA RI Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah, 14 Juli 201, KMA RI Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 



   212 akhirnya normal dan diimplementasikan oleh beberapa madarasah yang ditunjuk langsung oleh Kemenag RI488. Jadi implentasi Kurikulum 2013 dilaksanakan oleh semua pendidikan formal dasar dan menegah baik di sekolah maupun madrasah.  Ketika sekolah dan madrasah mengimplementasikan Kurikulum 2013, maka secara otomatis terjadi perubahan juga pada mata pelajaran, tak terkecuali pada mata pelajaran wajib di sekolah dan di madrasah, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hanya saja letak perbedaan PAI di sekolah dengan madrasah adalah beban belajar PAI di madrasah lebih banyak karena PAI dimadrasah diuraikan menjadi beberapa mata pelajaran yaitu Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab489. Sedangkan pada sekolah tidak diuraikan PAI satu mata pelajaran yang menyatu dalam bahasannya.  Ada beberapa regulasi yang berkaitan Kurikulum 2013 dengan  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu: a. KMA RI Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah, dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2014; b. KMA RI Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Surat Edaran No: SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 , Jakarta, 2 Januari 2015                                                                                                                                       2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, 17 Oktober 2014, Surat Edaran No: SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 , Jakarta, 2 Januari 2015, Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 481 Tahun 2015 Tentang Penetapan Madrasah pendampingan Implementasi Kurikulum 2013, 837 madrasah 26 Januari 2015, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah. 488 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3932 Tahun 2016 Tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016-2017. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juli 2016 489 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah 



   213 d. Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 481 Tahun 2015 Tentang Penetapan Madrasah pendampingan Implementasi Kurikulum 2013, 837 madrasah, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015; e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3932 Tahun 2016 Tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016-2017. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juli 2016; f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah. Regulasi tersebut menggambarkan penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab baik dari segi materi, penilaian hasil pembelajaran, metode pembelajaran, penjurusan pada tingkat Aliyah, dan konsep lainnya sesuai pedoman Kurikulum 2013. Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan Nasional, yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan Islam. Dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.490 Menurut Ahmad D. Marimba (dalam Umi Uhbiyat) pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menuju terciptanya kepribadian utama menurut ukuran Islam.491 Sedangkan menurut Zakiyah Darajat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat                                                  490 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 86-88 491 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 9. 



   214 memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur’an dan Alhadits, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya (hablun min Allah wa hablun min annâs).492 Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan menghasilkan orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan ke arah pertumbuhan moral dan karakter.493 Selain itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) juga menekankan pada keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Melihat hal ini, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek                                                  492 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 86. 493 Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: Universitas Malang, 2004), hlm. 1. 



   215 yaitu; a. Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber ajaran Islam, b. Aqidah, c. Akhlaq, d. Fiqih, dan e. Sejarah dan Kebudayaan Islam494. Pada Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), beban belajar PAI untuk MI, MTs dan MA terdapat perbedaan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, namun terdapat persamaan pada struktur kurikulum yang mempertahankan nama mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadist, Aqidah, Akhlaq, Fiqih, dan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) dengan kurikulum sebelumnya.495 Sedangkan pada sekolah mata pelajaran PAI tidak terdapat perubahan dari segi beban bejar dan struk kurikulumnya. Tentunya esensi perubahan PAI pada Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya pada SK/KI, KD, materi, proses pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran,.  D. Tinjauan Penelitian yang Relevan Para peneliti yang interes terhadap kajian kurikulum, cukup banyak, diantaranya, Bistok Adrianus Siahaan,496 Sukamto,497 Anwar Jasin,498 Muhammad                                                  494 http:/os2kangkung.blogspot.com/2015/10/standar-isi-pelajaran-agama-islam-smama, diakses 19 Desember 2017 495 Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah. 496 Bistok Adrianus Siahaan, “Pengembangan Kurikulum Suatu Analisis Isi Kurikulum Bahasa Indonesia dari sudut fungsi Bahasa”, Disertasi IKIP Jakarta, 1982. 497 Sukamto, “Aspek-aspek Filosofis Kurikulum Sejarah SMA dari Zaman Orde Lama Sampai dengan Orde Baru”, Tesis IKIP Jakarta, 1991. 498 Anwar Jasin, “Pembaharuan Kurikulum SD di Indonesia Suatu Analisa Perkembangan tentang Perubahan Konseptual Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan dengan Menggunakan Bahan-bahan yang Relevan”, Disertasi IKIP Jakarta, 1983 



   216 Zuhdi,499 Muhammad Sirozi.500 Para peneliti ini, meneliti dalam bentuk tesis dan disertasi. Judul disertasi yang Adrianus tulis, dalam rangka mencapai gelar doktornya, Pengembangan Kurikulum Suatu Analisis Isi Kurikulum Bahasa Indonesia dari Sudut Fungsi Bahasa. Konsentrasi pembahasan kurikulum Adrianus adalah kurikulum  1975. Pembaharuan kurikulum, tegas Adrianus, adalah penting sekali, oleh karenanya disadari  bahwa  sistem  kurikulum  adalah  unsur  strategis  yang  menentukan  dapat berperannya sistem pendidikan.501 Pembaharuan kurikulum ini terjadi, karena memang prinsip kurikulum tidak kaku, tetapi fleksibel, tegas Adrianus.502 Adrianus tidak mengfokuskan penelitiannya pada salah satu jenjang pendidikan, tetapi konsentrasi pada kurikulum 1975. Kurikulum yang dimaksud di sini adalah kurikulum   nasional, dalam arti sekolah-sekolah di bawah otoritas Kemendikbud,  bukan kurikulum Kemenag (Pendis-Pedma). Sedangakan pada disertasi ini Kurikulum 2013 diimplementasikan oleh pendidikan dasar dan menengah baik sekolah yang dibawah Kemendikbud maupun madrasah yang dibawah Kemenag.                                                  499 Muhammad Zuhdi, “Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indoesian Islamic School Curricula” (Disertasi), Montreal-Canada: McGill University, 2006. 500 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 / 1989 (Disertasi) (Leaden-Jakarta: INIS, 2004). 501 Adrianus, Pengembangan Kurikulum Suatu Analisis Isi Kurikulum Bahasa  Indonesia  dari Sudut Fungsi Bahasa, 1. 502 Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum, prinsip fleksibilitas, efesiensi, efektifitas, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, prinsip pendidikan seumur hidup. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ketentuan-ketentuan Pokok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 1975, Buku I (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), 14 -19, lihat pula, Bistok Adrianus Siahaan,  ”Pengembangan  Kurikulum Suatu Analisis Isi Kurikulum Bahasa Indonesia dari Sudut Fungsi Bahasa”, 2. 



   217 Dalam menyelesaikan studi S2-nya, Sukamto menulis tesis, Aspek-aspek Filosofis Kurikulum Sejarah SMA dari Zaman Orde Lama Sampai dengan Orde  Baru. Kamto bermaksud menggali aspek-aspek filosofis kurikulum sejarah di SMA. Kurikulum, ujar Kamto, semestinya disusun dengan dasar-dasar yang kokoh, agar menjawab tantangan zaman dan secara dialektis menunjukan suasana zamannya. Dasar  penyusunan  kurikulum  yang   kurang  kuat  dapat  mengakibatkan    gagalnya kurikulum   dalam   pelaksanaannya   atau   ditolaknya   kurikulum   dalam  praktek.503 Sementara disertasi ini melihat Kurikulum 2013, yang secara spesifik melihat filosofis komponen kurikulumnya. Rentang waktu kurikulum yang diteliti Kamto, dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru, berarti aspek-aspek filosofis itu terus berkembang, dan penelitian ini untuk kurikulum SMA. Nampak beda, sebab disertasi ini mengkaji kurikulum nasional masa reformasi yaitu Kurikulum 2013 dengan dokumen kurikulumnya yang di lihat mealalui “kacamata” Filsafat Pendidikan Islam.504 Anwar Jasin dalam meneliti disertasinya, Pembaharuan Kurikulum SD di Indonesia Suatu Analisa Perkembangan tentang Perubahan Konseptual Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan dengan Menggunakan Bahan-bahan yang   Relevan.   Anwar,   menyoroti   pembaharuan   kurikulum   SD505    di Indonesia. Pembaharuan diawali oleh perubahan, indikatornya, sejak                                                  503 Sukamto, ”Aspek-aspek Filosofis Kurikulum Sejarah SMA dari Zaman Orde Lama Sampai dengan Orde Baru”, 8. 504 Sukamto dalam tesisnya menulis sejarah kurikulum SMA secara detel, lihat Sukamto, ”Aspek-aspek Filosofis Kurikulum Sejarah SMA dari Zaman Orde Lama Sampai dengan Orde Baru”, 21. 505 Nama Sekolah Rakyat dirubah Sekolah Dasar berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  RI  No.  13 tahun 1963 Selanjutnya   istilah  Sekolah  Dasar  digunakan  juga sebagai pengertian umum yang mencakup sekolah rendah, Sekolah Rakyat dan Sekolah Dasar. Anwar Jasin, ”Pembaharuan Kurikulum SD di Indonesia Suatu Analisa 



   218 proklamasi kemerdekaan sampai 1975, tegas Anwar kurikulum SD telah berubah 4 kali. Banyak faktor yang mendorong perubahan, seperti faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi dan faktor intern pendidikan itu sendiri.506  Berbeda dengan   Anwar, disertasi ini menekankan pada faktor politik yang lebih dominan mempengaruhinya. Dalam menyelesaikan disertasi doktornya di McGill University, Muhammad Zuhdi menulis Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula. Sepintas agak mirip tulisan Zuhdi dengan disertasi ini, namun bila ditelusuri banyak perbedaan. Disertasi Zuhdi berbicara tentang pengaruh sosial politik terhadap sekolah Islam di Indonesia, khususnya kurikulumnya. Zuhdi membatasi sekolah Islam dari SD/MI sampai MA/SMA, bahkan ia juga membahas tentang pesantren. Zuhdi tidak membatasi kurikulum madrasah saja, tetapi kurikulum sekolah umum yang berlebel Islam juga ia kemukakan.507 Pembahasan Zuhdi tidak secara spesifik terhadap komponen kurikulum sekolah-sekolah tersebut,  sementara  disertasi ini  fokus pada  perubahan  komponen kurikulum 2013, yang diasumsikan lebih dominan dipengaruhi faktor akhlak dan etika. Uraian Zuhdi sampai 2004,508  sementara disertasi ini sampai 2013. Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989, demikian judul disertasi yang ditulis                                                                                                                                       Perkembangan tentang  Perubahan Konseptual Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan dengan Menggunakan Bahan- bahan yang Relevan”, 5 506 Anwar, ”Pembaharuan Kurikulum SD di Indonesia Suatu Analisa Perkembangan tentang Perubahan Konseptual Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan dengan Menggunakan Bahan-bahan yang Relevan”, 5 507 Zuhdi, Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indoesian Islamic School Curricula, 148, 152, 154 508 Zuhdi, “Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indoesian  Islamic School Curricula”, 159 



   219 Muhammad Sirozi, dalam menyelesaikan Ph.D nya, yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Disertasi ini   berisi   studi   kasus   tentang   keterlibatan   para   pemimpin   Muslim dalam pengembangan kebijakan UUSPN ketika ada ketegangan politik dan budaya antara mereka yang ingin mengembangkan satu sistem pendidikan nasional yang  “beragama” dan mereka yang menganggap pendidikan sekuler lebih relevan.509 Sirozi lebih melihat tarik menarik kepentingan politik intern tokoh Muslim, sementara disertasi ini lebih melihat tarik menarik otoritas pengelolaan madrasah antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Sirozi juga mengfokuskan penelitian disertasinya pada perjuangan politik para pemimpin Muslim untuk memasukkan pendidikan Agama wajib dalam pendidikan nasional. Sementara disertasi ini mengfokuskan pada perubahan komponen Kurikulum 2013, tidak menyinggung kurikulum persekolahan secara khusus. Penelitian  yang  sudah  dipublikasikan  dalam  bentuk  buku,  seperti tulisan A.V. Kelly,510 John McNeil,511 Jon Wiles dan Joseph Bondi,512 Walter Feinberg dan Jonas F. Soltis,513 Alex More,514 dan William H. Schubert.515 Andi Siswan Nawir penelitian dengan judul “Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Geografi di SMA Negeri se-Kabupaten Pinrang 63 Sulawesi Selatan”. Jenis penelitian ini adalah tesis dengan menggunakan metode                                                  509 Sirozi, Politik Kebijakan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 / 1989, 1 510 A.V. Kelly, The Curriculum Theory and Practice (London: Sage Publications, 2004). 511 Neil, Curriculum A Comprehensive Introductio 512 Jon  dan Josep, Curriculum Development, A Guide to Practice 513 Walter dan Jonas, School and Society 514 Alex, Schooling, Society and Curriculum 515 William H. Schubert, Curriculum, Perspective, Paradigm and Possibility (USA: Prentice Hall, 1987). 



   220 deskriptif pendekaan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri seKabupaten Pinrang yang terdiri atas perencanaan program kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Hasil penelitian ini yaitu: dalam perencanaan pembelajaran guru sudah memulai konsep perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penilaian hasil belajar sesuai yang dimaksud di Kurikulum 2013; dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melaksanakan apersepsi dan guru berupaya untuk lebih meningkatkan keaktifan pembelajaran melalui penguasaan dan menetapkan berbagai metode, sumber belajar, serta media yang variatif; dalam penilaian hasil pembelajaran, guru melakukan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian program sudah mengikuti Kurikulum 2013. Skripsi Konsep Kurikulum dalam Pendidikan Menurut John Dewey ditulis oleh Nofi Nachriatun Nurchijah tahun 2003. Nofi dalam skripsinya mendeskripsikan bahwa menurut John Dewey kurikulum memiliki sifat yang luas dengan jangka waktu yang tidak terbatas pada ruang. Tugas guru terhadap kurikulum ialah menjembatani perbedaan yang terdapat pada gagasan bahan ajaran dan gagasan asing yang ada dalam diri peserta didik. Teori yang diterima oleh anak didik hendaknya sebanding dengan apa yang dimuat oleh kurikulum dan semua bidang studi harus tunduk pada pertumbuhan anak. Isi kurikulum hendaklah sesuai dengan kemampuan anak, tidak ada kesenjangan yang jauh antara teori dan praktek dalam kurikulum. Kurikulum John Dewey dapat 



   221 disimpulkan adalah kurikulum eksperimental karena ilmu pengetahuan yang terdapat pada kurikulum ialah ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman. Ilmu pengetahuan senantiasa berubah, karena bersifat dinamis tidak statis jadi menjadi hal yang wajar kalau kurikulum pendidikan juga senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 516 Dalam sebuah jurnal, Douglas dan Michael memberikan pemahaman mengenai kurikulum yang dijelaskan oleh John Dewey dalam bukunya The Child and the Curriculum bahwa kurikulum yang baik harus berpusat pada kebutuhan dan keinginan siswa sebagai subyek pendidikan. Pembelajaran dalam dunia pendidikan harus bersifat dinamis tidak statis517. Abu Bakar518 dalam jurnal Penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pendidikan dalam dunia global mengalami peningkatan dan perkembangan. Budaya belajar yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif harus digerakkan oleh bangsa mana pun agar tidak tergerus perkembangan zaman. Generasi yang dihasilkan pun akan menjadi generasi yang unggul bukan generasi yang usang. Setelah peneliti mengungkapkan beberapa penelitian-penelitian terhadap  kurikulum yang ada, belum ada satu pun  disertasi yang membahas kurikulum sebagai objek material yang mengkaji tentang filsafat pendidkan Islam. Namun ada tesis dan skripsi yang meneliti tentang filsafat pendidikan yakni, Fitri                                                  516 Sirozi, Politik Kebijakan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 / 1989, 1. 517 Jurnal Education and Culture dengan judul “John Dewey’s View of the Curriculum in The Child and the Curriculum” oleh Douglas J. Simpson dan Michael J. B. Jackson Vol 20 No 2 tahun 2003. 518 Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik dengan judul “Kurikulum ke arah Penghasilan Kemahiran Berpikir Kritis, kreatif, dan Inovatif” oleh Abu Bakar Nordin Vol 1 No 1 tahun 2013. 



   222 Alfariz519, Ahmad Samawi520, Andri Prianto521, Eknathon522, R. Adhi Putro H523, dan Ibrahim524.  Tesis Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme oleh Fitri Alfariz Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014. Penelitian ini menejelaskan bahwa hakikat kurikulum pendidikan 2013 adalah perubahan proses pemebelajaran (progresif) yang mengembangkan kompetensi pada diri peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 adalah menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif dengan harapan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan peradaban bangsa. Kurikulum 2013 memiliki landasan filsafat eklektik inkorporatif yang berarti mengambil unsurunsur yang baik dari aliran-aliran filsafat pendidikan untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Progressivisme sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan memiliki warnayang dominan dalam kurikulum  2013 terbukti dengan sistem pendidikan yang sangat menitikberatkan murid sebagai subjek pendidikan, guru bertindak sebagai fasilitator, serta mata pelajaran yang terintegrasi dalam satu unit. Kurikulum 2013 menunjukkan kalau anak atau subjek pendidikan harus diberi pelajaran dan pengajaran sesuai dengan                                                  519 Mahasiswa, Program Master Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014, tesis Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme 520 Tesis Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Menurut Progressivisme oleh Ahmad Samawi tahun 1995. 521 Tesis Filsafat Pendidikan Alfred North Whitehead dalam The Aims of Education and other Essays ditulis oleh tahun 2004 522 Tesis Konsep Filsafat Pendidikan Hamka dalam Sistem Pendidikan Nasional oleh Eknathon, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM tahun 1999. 523 Skripsi Konsep Pendidikan Multikultural menurut Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme John Dewey ditulis oleh R. Adhi Putro H tahun 1997. 524 Skripsi Titik Temu Pandangan Hsun Tzu dan Progressivisme tentang Pendidikan; Sebuah Kajian Filsafat Pendidikan, oleh Ibrahim tahun 1995. 



   223 perkembangan zaman agar tidak menghasilkan generasi usang serta tiga kompetensi utama dalam diri anak harus dinilai secara keseluruhan (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).525 Sedangkan pada disertasi ini aliran progresivisme bukanlah satu-satunya aliran yang mndominasi Kurikulum 2013 namun lebih dari itu, adapaun dalam filsafat pendidikan Islam  aliran yang mewarnai Kurikulum 2013 adalah al-diniy al-muhafidz, al-diniy al-‘aqlany dan al-dzara’i. Tesis Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Menurut Progressivisme oleh Ahmad Samawi tahun 1995. Penelitian tesis pada tahun 1995 ini menjelaskan bahwa konsep demokrasi dalam pendidikan yang dimaksudkan oleh John Dewey adalah suatu pandangan, sikap, aktivitas yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap peserta didik untuk berpartisipasi dalam menentukan pendidikannya agar ia tumbuh dan berkembang secara optimal dan wajar sesuai dengan potensinya. Demokrasi dalam pendidikan mempunyai implikasi yang luas di berbagai bidang pendidikan seperti: kurikulum work and play, metode pendidikan yang membiasakan anak menjadi problem solver, aspek-aspek kejuruan yang menumbuhkan intelektual dan moral, dan subject matter pendidikan dari problem kehidupan.526 Pandangan dewey mengenai progressivisme pendidikan khususnya tentang demokrasi pendidikan memiliki kekuatan dalam hal mengembangkan peserta didik sebagai makhluk individu yang bebas tetapi lemah karena anak didik cenderung anrkhis. Pandangan Dewey                                                  525 Penelitian yang sama dengan Muh. Hanif, "Tinjauan Filosofis Kurikulum 2013", Insania, Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2014, hlm. 87-114 526 Lihat Simpson, Douglas J. & Michael Jackson. 2003. John Dewey’s View of the Curriculum in The Child and the Curriculum. Journal Education and Culture Vol XX No. 2 



   224 mengenai demokrasi dalam pendidikan memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan nasional dalam hal mengembangkan kualitas manusia secara individual.527 Tesis Filsafat Pendidikan Alfred North Whitehead dalam The Aims of Education and other Essays ditulis oleh Andri Prianto tahun 2004. Tesis oleh mahasiswa filsafat UGM ini mencoba menyelidiki gagasan filsafat Alfred North Whitehead mengenai pendidikan yang terdapat dalam karyanya berjudul the Aims of education and other essay. Whitehead berpandangan bahwa peserta didik dan guru merupakan sosok yang dinamis. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah tercapainya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kurikulum yang disampaikan adalah kurikulum yang mampu mencakup nilai dan realitas.528 Tesis Konsep Filsafat Pendidikan Hamka dalam Sistem Pendidikan Nasional oleh Eknathon, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM tahun 1999. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsepsi filsafat pendidikan menurut Hamka dan relevansinya bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Kesimpulan dari tesis ini bahwa konsepdasar filsafat pendidikan Hamka bercorak esensialisme.529 Skripsi Konsep Pendidikan Multikultural menurut Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme John Dewey ditulis oleh R. Adhi Putro H tahun 1997. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan progressivisme John Dewey                                                  527 Sudah diterbitkan juga dalam bentuk jurnal, Fitri Al Faris, “Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme, Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hlm. 316-338 528 Tesis. 2004. Filsafat Pendidikan Alfred North Whitehead dalam The Aims of Education and other Essays. Andri Prianto. 529 Tesis. 1999. Konsep Filsafat Pendidikan Hamka dalam Sistem Pendidikan Nasional. Eknathon. 



   225 menekankan pada pengalaman yang diperoleh dalam interaksi sosial. Interaksi pengalaman penting dalam membentuk pengalaman yang edukatif. Pendidikan multikultural merupakan aplikasi dari multikulturalisme dalam pendidikan yang menjawab segala persoalan dalam masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural menurut filsafat pendidikan progressivisme John Dewey merupakan suatu pendidikan yang berdasar pada pengalaman, selalu dalam proses perkembangan sesuai dengan realita yang senantiasa berubah.530 Skripsi Titik Temu Pandangan Hsun Tzu dan Progressivisme tentang Pendidikan; Sebuah Kajian Filsafat Pendidikan, oleh Ibrahim tahun 1995. Ibrahim mengemukakan bahwa antara Progressivisme dengan pandangan Hsun Tzu memiliki keterkaitan dalam beberapa aspek, pertama kesesuaian pendapat tentang metode pendidikan yang baik tidaklah bersifat “menjejali” atau otoriter. Kedua Hsun Tzu sangat menghargai perubahan-perubahan dalam diri manusia sama halnya dengan progressivisme yang mengusung kata perubahan yang senantiasa berkembang dalam proses pendidikan manusia. Terakhir, pendidikan tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan atau warisan apalagi faktor kekayaan. Faktor yang lebih berpengaruh adalah untuk mencapai derajat yang lebih tinggi sehingga hak-hak istimewa dalam pendidikan adalah hak yang harus ditolak. Konsep pendidikan Hsun Tzu yang memiliki kesesuaian dengan Progressivisme tercermin dalam sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah otonomi sekolah.531                                                  530 Skripsi. 1997. Konsep Pendidikan Multikultural menurut Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme John Dewey.R. Adhi Putro H. 531 Skripsi. 1995. Titik Temu Pandangan Hsun Tzu dan Progressivisme tentang Pendidikan ; Sebuah Kajian Filsafat Pendidikan.Ibrahim. 



   226 Skripsi Konsep Pendidikan Dalam model Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menurut Perspektif Filsafat Pendidikan Konstruksivisme oleh Marfuah Puji Astuti tahun 2012. Marfuah mencoba menjelaskan bahwa ketiga kurikulum yang ada di Indonesia yaitu Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sama-sama berorientasi pada keaktifan siswa. Perbedaannya terletak pada pergeseran fungsi guru. Kurikulum 1994 lebih memusatkan pada guru sebagai pusat sedangkan pada KBK dan KTSP guru sebagai fasilitator sedangkan siswa sebagai pusat. Perbedaan lainnya bahwa materi pendidikan Kurikulum 1994 lebih difokuskan pada aspek kognitif, sedangkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.532 Jurnal UNIERA dengan judul “Progressivisme Pendidikan dan Relevansinya di Indonesia” oleh Ricardo F. Nanuru Vol 2 No 2 ISSN 2086-0404 tahun 2013. Progressivisme yang menekankan pada kebebasan anak dalam berkreasi merupakan hal yang menarik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Ricardo menjelaskan bahwa dengan memberikan ruang lebih banyak dan terbuka bagi pengembangan SMK diharapkan progressivitas pendidikan Indonesia dapat ditingkatkan. Alasannya adalah SMK menekankan hubungan yang linear antara pendidikan dengan dunia kerja yang sesuai keterampilan atau pengalaman.                                                  532 Skripsi. 2012. Konsep Pendidikan Dalam model Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menurut Perspektif Filsafat Pendidikan Konstruksivisme.Marfuah Puji Astuti. 



   227 Tinjauan penulis terhadap beberapa hasil penelitian yang relevan baik dari disertasi, tesis, skripsi, jurnal bahkan buku bahwa penulis tidak menjumpai penelitian yang secara khusu mengangkat tentang Kurikulum 2013 sebagai objek material yang mengkaji tentang filsafat pendidkan Islam. Namun penelitian yang sudah ada hanya berfokus pada membahas kurikulum secara umum, kurikulum secara khusus dengan kajian filsafat pendidikan saja atau satu aliran filsafat saja, atau hanya mendalami tentang satu aliran pada filsafat pendidikan, da nada secara khusus membahas kurikulum 2013 namun bukan dalam kajian filsafat pendidikan Islam sebagaimana penelitian yang penulis angkat pada disertasi ini. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk lebih melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang pernah dihasilkan oleh peneliti lain baik yang mengangkat tentang kurikulum 2013 ataupun hanya mengangkat tentang filsafat pendidikan (alirannya atau bagian pengembangannya). Syarwan Ahmad533, jurnal tentang Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Intruksional Kepala Sekolah. Pada jurnal ini sedikit banyak menjelaskan solusi terhadap Masalah Kurikulum 2013 yang terjadi dilembaga pendiakan, dan inilah menjadi kemiripan pada Disertasi ini. Adapun yang menjadi perbedaannya, Syarwan menawarkan bahwa substansi keberhasilan Kurikulum 2013 pada Kepala Sekolah. Sedangkan penelitian ini merekomendasikan penjelasan secara utuh landasan filosofis kurikulum dan penyesuain regulasi sesuai aliran pemikiran yang ditetapkan.                                                    533 Syarwan Ahmad, “Problematika Kurikulum 2013 Dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah” Jurnal Pencerahan ISSN: 1693 – 1775 Volume 8, Nomor 2, 2014. Halaman 98-108 


