BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sistem pendidikan Barat—yang sering dijadikan referensi sebagian pakar
pendidikan Islam—sering disebut telah mengalami krisis akut. Krisis ini terjadi
karena proses yang terjadi dalam pendidikan tak lain dari sekadar pengajaran.
Pendidikan hanya sebagai proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan
pembentukan kepribadian dengan segala aspek cakupannya. Selain itu, pendidikan
Barat hanya berorientasi pada pembentukan para spesialis atau „tukang-tukang‟ yang
terkurung dalam ruang sempit spesialisasi, karena itu minat dan perhatiannya lebih
bersifat teknis.1
Krisis pendidikan lain yang terjadi di Barat adalah adanya upaya pemisahan
nilai keagamaan dalam konten atau kandungan pendidikan. Pendidikan sekuler yang
merupakan hasil dari pendekatan ilmiah modern dan bersikap empiris telah
mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Akibat dari pemisahan ini adalah pendidikan
tercerabut dari akar tradisi.2
Pendidikan

Barat

dengan

pemikirannya,

sebagaimana

dipaparkan

Kuntowijoyo, berkembang dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Pada zaman
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pertengahan, alam pikiran Barat pada dasarnya adalah alam pikiran mitologis.
Berakar pada mitologi Yunani, waktu itu dunia Barat terkungkung di dalam paham
keagamaan bahwa seolah-olah Tuhan itu membelenggu manusia. Menurut paham
tersebut, manusia adalah saingan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan dianggap iri hati
kepada manusia, sehingga manusia selalu terancam dendam. Singkatnya, Tuhan
dianggap seperti manusia. Dalam mitologi Barat Yunani, seperti halnya dalam
mitologi wayang, ada banyak Tuhan, banyak dewa. Dewa-dewa ini yang mengatur
urusan manusia, sehingga sering terjadi bentrokan. Meskipun manusia memiliki
keberanian untuk melawan dewa-dewa, tetap saja manusia tidak berkutik dan terus di
bawah pengawasan dewa.3
Tetapi pemahaman keagamaan seperti itu ditinggalkan ketika muncul
pemikiran bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu. Dewa-dewa hanya dianggap
mitos karena sesungguhnya tidak ada. Pandangan antroposentrisme muncul sebagai
pendobrak

pandangan

keagamaan

mitologis

revolusioner.

Pandangan

antroposentrisme atau juga sering disebut humanisme beranggapan bahwa kehidupan
tidak berpusat pada Tuhan, pada dewa-dewa, tapi pada manusia. Manusialah yang
menguasai realitas. Oleh karena itu, manusialah yang menentukan nasibnya sendiri,
bukan para dewa. Manusia bahkan dianggap penentu kebenaran, dan karena itu dewadewa dan kitab suci tidak diperlukan lagi.4
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Antroposentrisme atau humanisme muncul dengan datangnya rasionalisme
yang tidak lagi percaya bahwa hukum alam bersifat mutlak. Rasionalisme inilah yang
melahirkan Renaisans, yaitu suatu gerakan kebangkitan kembali manusia dari
kungkungan mitologi dan dogma-dogma. Cita-cita renaisans adalah mengembalikan
lagi kedaulatan manusia yang selama berabad-abad telah dirampas oleh para dewa
dan oleh mitologi untuk menguasai nasibnya. Kehidupan ini berpusat pada manusia,
bukan pada Tuhan, demikian anggapan renaisans. Manusia harus menguasai alam
semesta.
Renaisans merupakan suatu gerakan yang ingin membebaskan manusia dari
mitos-mitos, dari pemikiran bahwa manusia tidak dapat menentukan kehidupannya
sendiri karena nasibnya mutlak dikuasai oleh para dewa. Melalui filsafat
rasionalisme, gerakan ini telah melahirkan revolusi paham keagamaan bahwa pada
dasarnya manusia itu merdeka; juga sekaligus melahirkan revolusi pemikiran yang
pada akhirnya menimbulkan revolusi ilmu pengetahuan. Tapi meskipun demikian,
revolusi ilmu pengetahuan itu ternyata juga menimbulkan masalah-masalah baru.
Semangat untuk membebaskan diri dari mitologi ternyata menyebabkan agnostisisme
terhadap agama dan pada gilirannya menimbulkan sekularisme. 5
Pendidikan Barat modern pun menempatkan tekanan yang berlebihan pada
akal dan rasionalitas dan menganggap sepele nilai spiritual. 6 Pendidikan Barat,
menurut Sajjad Husain, telah mendorong pencarian ilmiah dengan mengorbankan
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iman. Iman dalam pendidikan Barat tidak dijadikan landasan dalam pencapaian
pengetahuan. Padahal, iman semestinya merupakan sesuatu yang harus tertanam
penuh dalam kepribadian seseorang.
Pendidikan Barat juga lebih memusatkan pada individualisme dan melahirkan
skeptisisme; menolak segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan; lebih bersifat
antroposentris ketimbang teosentris. Pendidikan tersebut hanya melahirkan manusia
yang memprioritaskan pada keunggulan akademik, tapi miskin nilai-nilai relijiusitas;
melahirkan manusia-manusia kerdil yang hanya bangga dengan rasio yang
dimilikinya, tapi tidak peduli dengan nilai-nilai spiritualitas yang menjadi bagian
penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya
mengatasi segala bentuk pendidikan yang menjauhkan kandungan pendidikan dari
nilai-nilai relijiusitas dan spiritualitas.7
Pendidikan Barat berkembang dari sebuah pandangan bahwa segala sesuatu
muncul terwujud dari potensi laten di dalam materi yang bersifat kekal (tak
diciptakan); suatu sistem yang berdiri sendiri, dan berkembang menurut hukumnya
sendiri. Penolakan terhadap realitas dan keberadaan Tuhan sudah tersirat dalam
model pendidikan ini. Metode-metodenya terutama: rasionalisme filosofis yang
cenderung bersandar pada nalar, rasionalisme sekuler yang cenderung pada
pengalaman inderawi, tetapi menolak wahyu dan agama sebagai sumber ilmu yang
benar, dan yang terakhir empirisme filosofis atau empirisme logis yang
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menyandarkan ilmu pada fakta-fakta yang dapat diamati, bangunan logika, dan
analisis bahasa.8
Pendidikan

Barat

dengan

ilmu

pengetahuannya,

menurut

Al-Attas

sebagaimana dikutip Sajjad Hussein, telah mengontaminasi pengetahuan Islam.
Akibat kontaminasi tersebut, ilmu pengetahuan Islam telah kehilangan tujuannya.
Ilmu pengetahuan Barat, merupakan produk dari kebingungan dan skeptisisme yang
meletakkan keraguan dan spekulasi dengan metodologi “ilmiah” dan menjadikannya
sebagai alat epistemologi yang valid dalam mencari kebenaran. Ia berulang-ulang
mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai (netral) dan sebenarnya dapat dirasuki
oleh bentuk dan isi yang menyamar sebagai ilmu.9
Dalam mengatasi krisis pendidikan Barat dan krisis dalam pendidikan Islam,
Al-Attas memberikan paparan yang berbeda dari pemikir pendidikan Islam
sebelumnya. Pada Konferensi Dunia Pertama mengenai Pendidikan Islam yang
diselenggarakan April 1971 di Makkah, Al-Attas mengusulkan agar definisi
pendidikan Islam diganti menjadi penanaman adab dan istilah pendidikan Islam
menjadi ta’dib. Tetapi, komite menerima usulan tersebut secara kompromis: konsep
ta’dib tidak diterima secara mutlak. Komite menganggap arti pendidikan secara
keseluruhan terdapat dalam istilah tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib.10
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Pada

Konferensi

Dunia

Kedua

mengenai

Pendidikan

Islam

yang

diselenggarakan di Islamabad pada 1980, Al-Attas tidak setuju dengan penerimaan
kompromis komite. Dalam makalah The Concept of Education, Al-Attas
memaparkan argumennya bahwa jika kita memahami dengan baik, konsep ta’dib
adalah konsep yang paling tepat dalam pendidikan Islam. Struktur ta’dib sudah
mencakup unsur-unsur ilmu, instruksi atau ta’lim, dan pembinaan yang baik atau
tarbiyah, sehingga tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah
gabungan dari konsep ta’lim, tarbiyah, ta’dib.11
Konsep ta’dib merupakan bentuk infinitive vermood (mashdar) dari bahasa
Arab addaba yang berarti memberi adab, mendidik.
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instilling and inculcation of adab in man—it is ta’dib. 13Dapat dipahami bahwa yang
dimaksud dengan ta’dib dalam terminology Al-Attas adalah sebuah usaha peresapan
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adab dapat diartikan sebagai kandungan (content) yang harus ditanamkan dalam
pendidikan Islam.
Adab sendiri menurut Al-Attas sudah melebur secara konseptual dengan ilmu
dan amal. Ia menyitir hadis yang diriwayatkan Ibn Mas‟ud yang berbunyi: “Tuhanku
telah mendidikku (addabani) dan dengan demikian membuat pendidikanku (ta’dib)
yang paling baik”. Al-Attas dengan hati-hati menginterpretasikan kata kerja addabani
yang terdapat dalam hadis tersebut dengan “telah mendidikku” kemudian
mengartikan perkataan ta’dib dengan pendidikan. Dalam hal ini, Al-Attas
menerjemahkan hadis tersebut dengan “Tuhanku telah mendidikku dan menjadikan
pendidikanku sebaik-baik pendidikan”. Al-Attas mengutip Ibn Manzhur yang
menyamakan addaba dengan allama, pengertian yang memperkuat posisinya dalam
menegaskan bahwa konsep pendidikan dalam Islam yang benar adalah ta’dib.14
Adab secara filosofis, sebagaimana didefinisikan Al-Attas, adalah pengenalan
dan pengakuan terhadap realitas. Al-Attas pun mengatakan bahwa ilmu dan segala
sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan
tingkatan-tingkatannya. Kemudian, manusia sebagai subyek yang mengenal dan
mengakui, memiliki posisinya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas,
kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritualnya.15
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Al-Attas, sebagaimana dikemukakan Wan Daud, memberikan contoh
bagaimana adab hadir dalam berbagai tingkatan pengalaman manusia. Adab terhadap
diri sendiri bermula ketika seseorang mengakui bahwa dirinya terdiri dari dua unsur,
yaitu akal dan sifat-sifat kebinatangan. Ketika akal seseorang menguasai dan
mengontrol sifat-sifat kebinatangannya, ia sudah meletakkan keduanya pada tempat
yang semestinya, dan karenanya ia telah meletakkan dirinya pada tempat yang benar.
Keadaan seperti itu adalah keadilan bagi dirinya, dan jika tidak, ia menjadi sesuatu
yang tidak adil (zhulm al-nafs).16
Adab dalam konteks hubungan antara sesama manusia berarti norma-norma
etika yang diterapkan dalam tata krama sosial. Dalam hal ini, posisi seseorang
bukanlah sesuatu yang ditentukan manusia berdasarkan kriteria kekuatan, kekayaan,
ataupun keturunan, melainkan ditentukan oleh Al-Qur‟an berdasarkan kriterianya
terhadap ilmu pengetahuan, akal pikiran, dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jika
dengan tulus menunjukkan sikap rendah hati, kasih sayang, hormat, dan peduli
kepada anak-anak, tetangga, dan pemimpin masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa
seseorang mengetahui tempat yang sebenarnya dalam hubungannya dengan mereka. 17
Dalam konteks ilmu, adab berarti disiplin intelektual yang mengenal dan
mengakui adanya hierarki ilmu berdasarkan kriteria tingkat-tingkat keluhuran dan
kemuliaan, yang memungkinkannya mengenal dan mengakui, bahwa seseorang yang
dengan apa yang telah dikenal di atas. Ini semacam “afirmasi” dan “konfirmasi” atau “realisasi” dan
“aktualisasi” di dalam diri seseorang mengenai apa yang sudah dikenalnya itu, yang tanpanya,
pendidikan menjadi sesuatu yang tidak lebih dari sekadar proses belajar (ta’alum).
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pengetahuannya berdasarkan wahyu itu jauh lebih luhur dan mulia daripada mereka
yang pengetahuannya berdasarkan akal, fardu ain jauh lebih mulia daripada fardu
kifayah. Adab terhadap ilmu pengetahuan akan menghasilkan cara-cara yang tepat
dan benar dalam belajar dan penerapan berbagai bidang sains yang berbeda. Sejalan
dengan ini, rasa hormat terhadap para sarjana dan guru dengan sendirinya merupakan
salah satu pengejawantahan langsung dari adab terhadap ilmu pengetahuan.18
Al-Attas mengemukakan bahwa ada masalah mendasar yang dihadapi
masyarakat Muslim saat ini, yakni hilangnya adab (loss of adab).19 Hilangnya adab
mengacu pada hilangnya disiplin (loss of discipline). Disiplin ini berkaitan dengan
disiplin tubuh, kesadaran, dan jiwa; disiplin yang meyakini pengakuan dan
pengenalan terhadap ruang yang pantas (proper place) berkaitan dengan kemampuan
dan potensi spiritual, intelektual, dan fisik seseorang. Hilangnya adab, menurut AlAttas, juga berimplikasi pada hilangnya keadilan. Hilangnya keadilan ini pada
gilirannya akan memperlihatkan kekeliruan pengetahuan (confusion of knowledge).
Berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kekeliruan pada pengetahuan Islam ini
memungkinkan pemimpin keliru dan berlaku tidak adil.20
Selain itu, hilangnya adab ini menumbuhkan pemimpin korup. 21 Pemimpin
korup ini bukanlah sebab, tetapi akibat (effect). Pemimpin korup adalah akibat dari
kekeliruan pengetahuan tentang Islam dan pandangan dunianya. Atas dasar ini,
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menurut Al-Attas, persoalan pemimpin korup bukanlah soal ummah dan negara.
Persoalannya terletak pada pengetahuan yang inheren atau melekat pada manusia
sebagai individu, bukan sebagai masyarakat, negara, atau ummah. Manusia sebagai
individu mendapat perhatian penting dalam pemikiran Al-Attas.
Hilangnya adab merupakan suatu keadaan yang telah diamati Al-Attas sejak
lama.22 Adab, seperti yang diekspresikan dalam sebuah definisi yang baru oleh AlAttas, tidak terbatas pada makna dan penerapan sebagaimana umumnya dipahami
dalam sejarah pemikiran dan literatur Islam, tetapi meliputi semua aspek dari usahausaha manusia. Hilangnya disiplin pikiran, ilmu pengetahuan yang benar, dan amal
shaleh yang memungkinkan kita sebagai Muslim untuk berhubungan dengan materi,
individu, dan benda-benda dengan cara yang benar dan tepat telah menimpa kita pada
semua tingkat. Persoalan kita bukanlah pada kurangnya sumber-sumber keuangan,
materi, spiritual, dan intelektual, melainkan yang lebih penting adalah keengganan
kita untuk meletakkan setiap sumber yang kita miliki pada tempatnya yang benar dan
tepat.
Al-Attas sangat layak dianggap sebagai seorang pemikir besar dan orisinal di
dunia Islam kontemporer, karena selama ini ia telah menggulirkan ide-ide
fundamental dan mapan yang telah diabaikan oleh sebagian orang dan disalahpahami
oleh sebagian yang lain. Kemudian, ia mengklarifikasi, menjabarkan, dan
menghubungkan ide tersebut dengan lingkungan intelektual dan dinamika budaya
umat Islam kontemporer. Ia juga datang dengan membawa beberapa solusi terhadap
22
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pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek sejarah, intelektual, dan
kebudayaan Islam di gugusan pulau rumpun Melayu. Tidak heran jika Fazlur Rahman
memuji Al-Attas dan menyebutnya sebagai pemikir yang jenius.23
Ide-ide dan tulisan-tulisan Al-Attas dalam disiplin filsafat Islam yang
menyentuh pelbagai disiplin ilmu agama, pendidikan, dan sains termasuk di antara
yang terbaik dan paling kreatif dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer. Ia
adalah orang pertama di dunia Islam kontemporer yang mendefinisikan,
mengonseptualisasikan, dan menjabarkan arti, lingkup, dan muatan pendidikan Islam,
ide dan metode islamisasi ilmu pengetahuan, hakikat dan pendirian universitas Islam,
serta formulasi dan sistematisasi metafisika Islam dan filsafat sains dalam bentuk
yang sangat sistematis dan filosofis. Semua ide ini merupakan sesuatu yang
fundamental untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang 900 tahun lalu berusaha
dicapai Al-Ghazali.24
Dalam konteks pendidikan, apa yang diformulasikan Al-Attas sesungguhnya
merupakan jihad intelektualnya untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan Islam
yang ideal dan mandiri, yakni sistem pendidikan Islam yang bertumpu pada proses
penanaman adab, di mana nilai pendidikan Islam terletak pada keserasian dan
keseimbangan pribadi yang utuh melalui berbagai latihan yang menyangkut kejiwaan,
intelektual, akal, perasaan dan indera yang selanjutnya akan membentuk pada diri
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seseorang menjadi seimbang antara dimensi kehambaan (abd Allah) dan dimensi
kekhalifahan (khalifah fi al-ard) sebagai tujuan utama manusia diciptakan di dunia.
Meski konsep ta’dib ini dianggap ideal, tetapi pelaksanaan konsep ini kurang
mendapat perhatian dari pelaku pendidikan. Mungkin konsep tersebut belum dikenal
luas di masyarakat pendidikan. Padahal, jika dipahami secara komprehensif, konsep
ta’dib ini sesungguhnya bertaut erat dengan konsep pendidikan karakter yang sedang
digerakkan pemerintah.
Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran Al-Attas di atas, penulis tertarik untuk
membahas konsep pendidikan Al-Attas dan karena itu penelitian dalam bentuk tesis
ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah
Dari

beberapa

pernyataan

sebagaimana

dipaparkan

di

atas,

maka

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat diidentifikasi dalam beberapa
bagian. Pertama, telah terjadi krisis pada pendidikan Barat. Krisis pendidikan Barat
ini telah merambah pada pendidikan Islam. Ini diakibatkan pendidikan Barat lebih
memusatkan pada rasionalisme dan empirisme, tetapi mengabaikan nilai-nilai
relijiusitas dan spiritualitas. Selain itu, krisis pendidikan Barat terjadi karena terkesan
mengesampingkan moral, akhlak, lepas dari adab, dan lebih berorientasi pada
penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan Barat hanya semata-mata alih pengetahuan
(transfer of knowledge). Ini sangat bertentangan dengan pendidikan Islam.
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Kedua, bahwa banyak sekali pelaku pendidikan terutama pendidik Islam yang
tidak memahami konsep ta’dib. Padahal konsep ini sangat penting. Sebagai pendidik,
pemahaman tentang ta’dib tidak bisa diabaikan, bahkan mutlak diterapkan dalam
prilaku sehari-hari. Pendidik Islam akan mengalami proses perkembangan dinamis
dalam sebuah institusi pendidikan apabila dapat mewujudkan konsep ta’dib ini,
karena hakikatnya pendidikan adalah kesesuaian antara ilmu dan amal. Sebaliknya,
pendidik Islam akan mengalami stagnasi bahkan kemunduran apabila tak mampu
mewujudkan konsep ini dalam kesehariannya.
Ketiga, tak hanya untuk pendidik Islam, konsep ta’dib pun mutlak dipahami
dan diterapkan oleh para pemimpin Islam. Para pemimpin Islam telah mengalami
degradasi moral akibat prilaku tidak adil dan korup. Bahkan, tak jarang kita
menyaksikan para pemimpin Islam yang berprilaku semena-mena. Prilaku yang
dialami oleh pemimpin Islam ini akibat mereka tidak memahami konsep ta’dib secara
komprehensif dan holistik.
Konsep ta’dib dapat memahami problem ilmu pengetahuan sebagai penyebab
kemunduran umat. Problem ini tidak berkaitan dengan masalah buta huruf atau
persoalan kebodohan orang awam, tetapi ilmu pengetahuan yang disalahartikan,
bertumpang tindih, atau dikacaukan oleh pandangan hidup asing, khususnya Barat.
Akibatnya, makna ilmu itu sendiri telah bergeser jauh dari makna hakiki dalam Islam.
Rumusannya seperti membentuk lingkaran setan: jika adab adalah prasyarat bagi
penularan ilmu pengetahuan, sebaliknya, rusaknya ilmu pengetahuan dapat dilacak
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dari rusaknya adab. Artinya, kerancuan dalam berpikir, korupsi ilmu pengetahuan,
pelacuran ilmiah adalah akibat-akibat yang dihasilkan oleh rusaknya adab.

C. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan seperti diidentifikasi di atas, maka ruang
lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada dua hal: pertama, pembahasan mengenai
pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Pembahasan ini berupaya mencari akar
filosofis pemikiran Al-Attas yang melatarbelakangi pemikiran pendidikannya.
Pembahasan ini di awali dengan memahami definisi manusia dan ilmu pengetahuan
yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kedua, pembahasan tentang
bagaimana pemikiran filosofis Al-Attas mempunyai relevansi atau berkaitan dengan
pendidikan Islam. Pembahasan ini lebih menitikberatkan pada pemahamannya
tentang makna dan tujuan pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan, otoritas dan
peran guru, dan upaya untuk melihat kemungkinan penerapannya dalam konteks
pendidikan Islam.

D. Perumusan Masalah
Bertitik tolak dari pembatasan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian
ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pemikiran
filosofis Naquib Al-Attas tentang pendidikan? (2) Bagaimana relevansi
pemikiran filosofis Naquib Al-Attas dengan pendidikan Islam?
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui secara detail konsep
berfikir filosofis Al-Attas dan relevansinya dengan sebuah konsep pendidikan
Islam. Konsep berpikir filosofis ini, misalnya, bagaimana Al-Attas membangun
basis epistemologi pendidikan, lalu menjadi fondasi baginya untuk membangun
struktur pendidikan Islam yang kokoh. Sebagaimana diketahui bahwa para
pemikir pendidikan sejak dahulu selalu mengkaji dan memahami filsafat sebagai
kerangka berfikir untuk membahas persoalan urgen yang dihadapi manusia,
termasuk persoalan pendidikan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga untuk
mengetahui, membahas dan menganalisis secara sistematis pemikiran pendidikan
Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, yang meliputi makna dan tujuan
pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan, otoritas dan peran guru,
pandangan Al-Attas tentang lembaga pendidikan Tinggi, serta kemungkinan
penerapannya dalam konteks pendidikan Islam.
2. Kegunaan
Apabila tujuan utama tersebut di atas dapat tercapai, maka secara teoritis
kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis:
1) Dapat

memberikan

kontribusi

pemahaman

melatarbelakangi pemikiran pendidikan Al-Attas

filosofis

yang
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2) Dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam rangka
memperkaya khazanah dalam bidang pemikiran pendidikan Islam.
3) Dapat memberikan motivasi dan inspirasi positif bagi para mahasiswa
pada khususnya, untuk melakukan kajian dan penelitian serupa yang
berhubungan dengan pemikiran pendidikan Islam.
4) Dapat menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang mempunyai minat
untuk mengetahui dan mendalami kajian pemikiran Islam, khususnya
dalam bidang pendidikan.
b. Kegunaan Praktis
1) Penelitian ini akan memberi pemahaman kepada siapapun yang terlibat
di dunia pendidikan tentang pentingnya aplikasi atau penerapan konsep
ta’dib dalam kehidupan sehari-hari.
2) Mengingat betapa pentingnya penanaman

adab dalam dunia

pendidikan, maka seyogyanya konsep ta’dib tidak semata-mata
didesiminasikan dan diajarkan secara teoritis, tetapi sudah semestinya
tertanam kuat dalam prilaku pendidik dan peserta didik.
3) Seperti pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada pendidikan
karakter, maka konsep ta’dib Al-Attas merupakan model pendidikan
karakter yang komprehensif dan holistik yang sangat penting diketahui
dan dilaksanakan oleh siapapun yang berkecimpung di dunia
pendidikan.
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F. Tinjauan Pustaka
Telaah kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang
hubungan penelitian yang diajukan dengan penelitian sejenisnya yang pernah
dilakukan terdahulu. Sesuai dengan informasi yang didapatkan, terdapat beberapa
tulisan tentang pemikiran Naquib Al-Attas yang ditinjau dari berbagai aspek, di
antaranya sebagai berikut:
1.

Buku dengan judul The Educational Philosophy and Practice of Syed
Muhammad Naquib Al-Attas, ditulis oleh Wan Mohd. Nor Wan Daud,
Kuala Lumpur, 1998. 25 Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia oleh Hamid Fahmy, dkk. Buku ini ditulis selama lima tahun
(Mei 1993-28 Juni 1998) ketika Wan Daud aktif di ISTAC (International
Institute of Islamic Thought and Civilization). Buku ini sebelumnya
merupakan artikel panjang berjudul “An Outline of the Educational
Philosophy and Methodology of Al-Attas”, yang diterbitkan di jurnal
kajian Islam di Turki bernama Islami Aras’tirmalar, vol. 7, number 1,
Winter 1993-1994. Buku ini, sebagaimana dikemukakan penulisnya,
berupaya membangun kembali jembatan yang telah hancur dalam tradisi
intelektual—dengan merujuk kepada mereka yang memiliki otoritas dalam
bidangnya untuk mengantisipasi kesimpangsiuran—dan mengangkat
kembali pemikiran konseptual yang otentik dalam berbagai persoalan

25

Wan Mohd. Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad
Naquib Al-Attas, Kuala Lumpur, 2007
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penting umat Islam, terutama masalah pendidikan. Setelah karya Profesor
Sayidain yang berjudul Iqbal’s Educational Philosophy pada 1938, tidak
ada satu pun karya filsafat pendidikan pemikir Muslim kontemporer yang
bisa ditemukan. Dengan membahas pemikiran Al-Attas, Wan Daud
sesungguhnya melanjutkan kembali apa yang sudah ditulis Sayidain atas
pemikiran Iqbal. Wan Daud, dalam buku ini, melakukan kajian dan
analisis terhadap karya dan pemikiran Al-Attas tentang pendidikan, dan
berupaya membandingkannya dengan pemikir lain seperti Fazlur Rahman,
Ismail Faruqi terutama tentang islamisasi pengetahuan. Wan Daud
menggambarkan situasi umat Islam sekarang yang tidak lagi peduli dan
tidak tahu cara memahami dan mengakui tokoh-tokoh spiritual dan ilmu
pengetahuan yang memiliki otoritas dalam bidangnya, yang menggiring
mereka ke dalam lingkaran intelektualitas dan sosial politik yang buruk,
keadaan yang memerangkap umat Islam.
2. Buku dengan judul Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat yang ditulis
Abudin Nata, Rajawali Press, 2012.26 Buku ini mengulas tentang konsep
pendidikan dari pemikir Barat dan Islam. Buku ini tidak mengulas secara
mendalam konsep pendidikan, hanya memperkenalkan kepada pembaca
tentang sekilas konsep pendidikan yang dibahas para pemikir Barat dan
Islam. Dalam bukunya, Abudin Nata memaparkan bahwa konsep
pendidikan
26

Al-Attas

didasarkan

atas

keprihatinannya

terhadap

Abudin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, Jakarta: Rajawali Press, 2012,
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penyempitan makna istilah-istilah ilmiah Islam yang disebabkan oleh
upaya westernisasi, mitologisasi, pemasukan hal-hal yang magis (gaib)
dan sekularisasi. Untuk mengembalikan pada proporsi yang sebenarnya,
maka

Al-Attas

memperkenalkan

dan

mengemukakan

proses

dewesternisasi dan Islamisasi sebagai langkah awal pembangunan
paradigma pemikiran Islam kontemporer. Yang dimaksud dewesternisasi
adalah pembersihan Islam dari westernisasi. Jika westernisasi dipahami
sebagai pembaratan atau mengadaptasi, meniru, atau mengambil alih gaya
hidup barat, maka dewesternisasi dipahami sebagai upaya penglepasan
sesuatu dari proses pembaratan, atau memurnikan sesuatu dari pengaruh
Barat.
3. Jurnal Al-Hikmah No. 3 edisi Juli-Oktober 1991.27 Dalam jurnal tersebut,
Saiful Muzani dalam tulisannya Pandangan Dunia dan Gagasan
Islamisasi Syed Muhammad Naquib Al-Attas membahas beberapa aspek
dari

pemikiran

al-Attas

seperti

masalah

pandangan

dunia

dan

pengetahuan, individu dan masyarakat serta konsepsi tentang pendidikan.
Dalam kaitannya dengan pendidikan, Saiful Muzani belum memberikan
pembahasan yang komprehensif tentang konsep pendidikan al-Attas.
4. Disertasi yang berjudul Pemikiran Pendidikan Naquib Al-Attas:
Aktualisasi dalam Pendidikan Islam di Indonesia yang ditulis oleh

27

Saiful Muzani, Jurnal Al-Hikmah No. 3 edisi Juli-Oktober, Jakarta, 1991.
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Samsudin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.28 Penulis disertasi ini
membahas tentang konsep pemikiran pendidikan Al-Attas dan berupaya
mengaktualisasikan pemahaman Al-Attas dalam pendidikan Islam.
Penulis disertasi ini mengemukakan bahwa pendidikan karakter yang
sekarang sedang digembor-gemborkan pemerintah dan pelaku pendidikan
merupakan aktualisasi dari konsep adab yang dipikirkan Al-Attas.
Menurut penulis disertasi tersebut, bahwa adab merupakan fondasi dasar
yang harus ditanamkan kepada peserta didik.
5. Tesis yang berjudul Konsep Ilmu Pengetahuan Syed Naquib Al-Attas:
Arah Baru Pendidikan Islam yang ditulis oleh Ujang Rahman, UIN Sunan
Gunung Djati, Bandung, 2005.29 Penulis tesis ini mengatakan bahwa AlAttas adalah seorang pemikir pendidikan yang sangat berbeda dengan
pemikir pendidikan Islam lainnya yang berupaya memahami keakuratan
penyebab utama kemunduran umat Islam. Kemunduran yang terjadi
beberapa abad belakangan ini, menurut Al-Attas sebagaimana ditulis
penulis tesis ini, disebabkan oleh kerancuan ilmu pengetahuan akibat
westernisasi dan lemahnya umat terhadap ilmu pengetahuan. Al-Attas
kemudian menawarkan solusi dengan memaparkan konsep islamisasi ilmu

28

Samsudin, Pemikiran Pendidikan Islam Naquib Al-Attas: Aktualisasi dalam Pendidikan
Islam di Indonesia (Disertasi), Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2002
29
Ujang Rahman, Konsep Ilmu Pengetahuan Syed Naquib Al-Attas: Arah Baru Pendidikan
Islam (tesis), Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2005
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pengetahuan yang didasarkan pada metafisika dan epistemology yang
clear.
Beberapa tulisan tersebut di atas dengan objek kajian yang sama, menurut
penulis, dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan. Karena itu, meneliti dan
mengkaji pemikiran Naquib al-Attas secara utuh terutama dalam bentuk tesis, masih
sangat perlu dilakukan dan dikembangkan lebih jauh dan mendalam. Pada posisi ini,
penulis sebagai peneliti, akan memaparkan konsep pemikiran filosofis Al-Attas dan
implementasinyadalam pendidikan Islam

G. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini, ditinjau dari segi sumber
merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu
peneliti berhadapan langsung dengan teks, dan bukan pengetahuan langsung dari
lapangan atau saksi mata. 30 Model penelitian ini dilakukan dengan cara membaca,
menelaah, mendeskripsikan, dan menganalisis (mengkaji) literatur berupa buku
maupun sumber lain yang ada hubungannya dengan bahasan tesis.
Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau
mengungkap pemikiran pendidikan Naquib Al-Attas serta implementasinya dalam
pendidikan Islam, dengan menggunakan analisis kualitatif berupa teori-teori, konsepkonsep, pernyataan-pernyataan beberapa ahli yang memiliki relevansi dengan

30

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 4
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masalah yang dibahas, di mana penyajiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan
metode berpikir induktif dan deduktif.
Lebih jelasnya, metode penelitian yang digunakan dengan beberapa
pendekatan dapat diklasifikasi sebagai berikut:
1. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan tesis ini, tentu diperlukan:
a. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sumber data
primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber-sumber data primer, meliputi
antara lain: (1) The Concept of Education in Islam. (2) Islam and Secularism.
Sedangkan sumber data sekunder meliputi antara lain: (1) Islam and the
Philosophy of Science. (2) Islam: The Concept of Religion and the Foundation of
Ethics and Morality (3) The Educational Philosophy and Practice of Syed
Muhammad Naquib Al-Attas, juga buku-buku dan tulisan lain yang dianggap
memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
b. Penggunaan Data
Data-data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari semua karya
Naquib Al-Attas terutama yang membahas tentang pendidikan. Sedangkan datadata sekundernya dihimpun dari karya-karya Al-Attas yang membahas bidang
ilmu lainnya, dan dari beberapa karya orang lain yang membahas tentang
pendidikan. Karena itu, penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian
kepustakaan (library research) yaitu suatu aktifitas penelitian yang terfokus
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kepada data-data dari bahan yang tertulis, baik data-data tersebut berada di
perpustakaan atau di tempat lainnya.31
Setelah diacak dari berbagai literatur yang merupakan data-data primer
dan sekunder tersebut, penulis kemudian berupaya melakukan kategorisasi dan
pemilahan dari data yang diperoleh. Kemudian penulis lakukan interpretasi,
diskusi, analisis kritis-filosofis dan pengujian akan keabsahannya. Selanjutnya,
penulis berusaha mendeskripsikannya secara detail dan argumentatif dari datadata tersebut seraya berupaya memahami kausalitas pemikiran Al-Attas dengan
merujuk dari beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti latar belakang
keluarga, pendidikan, aktivitas, dan lain sebagainya.
2. Teknik Analisa Data
Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif
analisis, yakni meneliti data-data yang diperlukan dari literature-literatur yang
memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam
pembahasan nantinya, data-data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu penulis
teliti dengan sungguh-sungguh mengelaborate, dengan jalan menelusuri berbagai
karya yang telah ditulis Naquib Al-Attas, serta karya-karya tulisan orang lain
yang masih relevan dengan pokok pembahasan, kemudian penulis mencoba
memberikan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kecenderungan teks yang
diinginkan, kemudian menuangkannya, baik dalam bentuk kutipan murni atau
langsung maupun kutipan dalam bentuk yang telah penulis bahasakan dengan
31

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h.135
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tidak mengurangi esensi dari pendapat-pendapat yang dikutip. Setelah itu barulah
penulis memberikan beberapa komentar, bantahan dan lain sebagainya yang
dianggap perlu.
Untuk melengkapi dan mempertajam analisis data dalam penelitian ini
maka penulis juga menggunakan metode komparasi, yakni perbandingan antara
pemikiran tokoh yang diteliti dengan pemikiran para tokoh lain, baik klasik
maupun kontemporer secara sepintas di mana berbicara pada objek serupa, yaitu
mengenai pendidikan dengan melihat apa adanya, tanpa melebihkan dari
perspektif apapun, kemudian diikuti penelaahan data secara kritis dan analitis
dengan menggunakan analisa isi (content analisys). Dalam hal ini penulis
mencoba mendeskripsikan konsep pemikiran pendidikan Naquib Al-Attas,
sehingga dengan demikian diharapkan dapat melihat orisinalitas dari karakter
pemikiran tokoh yang dikaji.

H. Sistematika dan Teknik Penulisan
Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini
disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yang dituangkan dalam
bentuk beberapa bab dan sub-sub bab sebagai berikut:
Bab pertama merupakan sistematika penelitian yang berisikan latar belakang
masalah, permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode yang
digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan sistematika dan teknik penulisan.
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Pada bab kedua adalah biografi Syed Muhammad Naquib Al-Attas sebagai
salah seorang pemikir dan pencetus ide-ide dalam bidang pendidikan yang meliputi
riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan aktifitas ilmiahnya, serta beberapa
karya tulisnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara umum
tentang latar belakang sosial yang dapat membentuk pola pikir dari tokoh yang
diteliti. Selain menceritakan tentang perjalanan atau riwayat hidup dan karyanya,
penulis juga membahas tentang filsafat pendidikan, filsafat pendidikan Islam, dan
diakhiri dengan pembahasan tentang pendidikan Islam dan posisi Al-Attas dalam peta
pemikiran pendidikan Islam tersebut. Pembahasan ini terasa penting karena Al-Attas
sesungguhnya

berada

dalam

posisi

sebagai

filsuf

yang

bergulat

dalam

welthanschaung pendidikan Islam.
Bab ketiga berisikan tentang pandangan filosofis Al-Attas tentang konsep
manusia dan ilmu pengetahuan yang melatarbelakangi pemikiran pendidikan Al-Attas
yang akan dibahas pada bab keempat. Pembahasan filosofis ini meliputi: definisi
manusia dan hakekat ilmu pengetahuan, makna dan pembagian ilmu pengetahuan,
islamisasi ilmu pengetahuan. Pembahasan pada bab ini dianggap sangat penting
untuk melihat pemikiran secara umum dari tokoh yang diteliti agar dapat
mempertajam analisa pada bab selanjutnya yang merupakan inti pembahasan dalam
penelitian ini.
Kemudian pada bab keempat merupakan inti dari pembahasan dengan tujuan
melihat pemikiran pendidikan secara utuh yang dicetuskan oleh Syed Muhammad
Naquib Al-Attas yang terdiri dari makna dan tujuan pendidikan, kurikulum dan
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metode pendidikan, otoritas dan peran guru, dan diakhiri dengan upaya implementasi
pemikiran filosofis Al-Attas dalam konteks pendidikan Islam.
Terakhir, pada bab kelima merupakan akhir dari seluruh rangkaian
pembahasan dari permasalahan yang diteliti, yang memuat sub bab kesimpulan dan
saran atau implikasi.

