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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kajian filsafat tidak pernah selesai dilakukan maupun mencapai puncak 

kesimpulan. Hal ini disebabkan cakupan kajiannya yang begitu luas. Filsafat 

bukanlah sesuatu yang istimewa. Filsafat berasal dari 2 kata Yunani kuno, 

philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat 

secara sederhana berarti kecintaan pada kebijaksanaan (Al-Ma’luf, 2003: 

593). 

Dalam prosesnya, kecintaan pada kebijaksanaan tersebut berkembang 

menjadi upaya mencari hakikat, sumber dan asal-usul sesuatu dengan 

menggunakan perenungan rasional. Maka, meskipun tidak sepenuhnya sesuai, 

tidak salah jika ada yang mendefinisikan filsafat sebagai pemikiran yang 

rasional, sistematis dan kritis (Takwin, 2008: 13). 

Bahasan filsafat klasik mencakup persoalan Tuhan, alam, manusia, 

masyarakat, hingga persoalan pendidikan. Hal itu muncul secara alamiah dari 

para pemikir yang memang memiliki ketertarikan terhadap berbagai 

persoalan kehidupan. Lebih dari itu, saat itu berbagai disiplin ilmu belum 

berdiri sendiri-sendiri seperti sekarang. Akibatnya, berbagai gagasan yang 

begitu luas lagi kaya bertumbuh serta berkembang dalam pembicaraan para 

filosof tersebut. 
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Ketika zaman telah berkembang serta kajian telah begitu luasnya dibahas, 

mulailah berbagai ilmu terkumpul menjadi disiplin-disiplin tersendiri. Salah 

satunya adalah ilmu pendidikan. Meski begitu, tidak berarti bahwa disiplin 

tersebut benar-benar lepas dari filsafat. Filsafat adalah dasar bagi 

pengembangan setiap ilmu tersebut. Sebagai contoh, ilmu fisika memiliki 

filsafatnya tersendiri, sosiologi begitu juga, termasuk ilmu pendidikan juga 

memiliki filsafat. 

Pendidikan adalah proses mengubah  sikap dan tata laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran 

dan pelatihan (Depdiknas, 2002: 263). Lebih dari sekedar proses mengubah, 

Tafsir (2010: 32) mengatakan bahwa pendidikan adalah pertolongan kepada 

manusia agar ia menjadi manusia (seutuhnya). Dengan ungkapan yang lebih 

dalam, Ikhwanul Muslimin meletakkan pendidikan sebagai cara ideal dalam 

berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) 

maupun tidak langsung (berupa keteladanan, sesuai dengan sistem dan 

perangkatnya yang khas), untuk memproses perubahan dalam diri manusia 

menuju kondisi yang lebih baik (Mahmud, 2001: 21). 

Dari beberapa definisi mengenai pendidikan di atas bisa dipahami 

kedudukan strategis dan urgensi pendidikan. Pendidikan sama dengan 

persiapan bagi peserta didik untuk menjalani kehidupan. Karenanya, akan 

berbahaya jika praktik pendidikan dijalankan secara serampangan dan tanpa 

landasan filosofis yang jelas lagi kukuh. Di sinilah kedudukan filsafat 

pendidikan menjadi penting. 
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Filsafat pendidikan adalah upaya menelaah dan memecahkan berbagai 

persoalan mendasar pendidikan dengan menggunakan pendekatan filsafat. 

Artinya, yang dibahas dalam filsafat pendidikan bukan praktik, tetapi 

berbagai konsep dan muatan filosofis yang mendasari praktik pendidikan.  

Al-Syaibani (dalam Sadulloh, 2009: 71-72) mengatakan bahwa kajian 

dalam filsafat pendidikan tidak banyak berbeda dengan kajian dalam filsafat 

umum, yaitu menyangkut hakikat kehidupan, hakikat manusia, hakikat 

masyarakat dan hakikat realitas akhir. Tetapi jika kita rincikan, cakupannya 

meliputi hakikat pendidik, anak didik, kurikulum, lembaga pendidikan, tujuan 

pendidikan serta proses pembelajaran (Basri, 2009: 13). 

Seperti telah kita singgung, filsafat pendidikan membicarakan mengenai 

teori dan konsep. Akan tetapi konsep-konsep serta berbagai teori tersebut 

dalam pengembangannya tidak bisa lepas dari pandangan hidup yang 

mendasarinya. Secara sederhana, konsep pendidik dan peserta didik (hakikat 

manusia) dalam pandangan Islam berbeda dengan konsep manusia dalam 

perspektif idealisme, eksistensialisme, maupun pragmatisme. Di sinilah 

penekanan pentingnya membahas mengenai filsafat pendidikan Islam. 

Ruang lingkup bahasan dalam filsafat pendidikan Islam tidak berbeda 

dengan filsafat pendidikan pada umumnya. Filsafat pendidikan Islam tetap 

membahas mengenai hakikat pendidikan, hakikat manusia (sebagai pendidik 

dan peserta didik), juga mengenai kurikulum dan proses pembelajaran. 

Hanya, sekali lagi harus ditekankan bahwa pandangan dan perspektif yang 
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melandasi adalah Islam. Hal ini karena Islam tidak sekedar agama yang 

mengatur mengenai ritual. Lebih dari itu, Islam adalah pandangan hidup yang 

dengannya konsep-konsep filosofis maupun praktis berkembang. 

Pandangan hidup Islam secara keseluruhan terangkum dalam Al-Quran. 

Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad 

s.a.w. yang merupakan nabi terakhir dalam rangkaian nabi-nabi yang diutus 

untuk menegakkan pandangan dunia tauhid. Karena ia adalah wahyu, maka 

setiap lafadz yang ada tersebar dalam surat-surat di dalamnya mengandung 

unsur mukjizat. Lebih dari itu, lafadz-lafadz tersebut merupakan konsep-

konsep kunci yang mampu menggambarkan realitas dan kebenaran dalam 

kehidupan (Wan Daud, 2003: 352). 

Dalam Surat Al-Ashr, keseluruhan bagiannya menggambarkan kerangka 

filsafat pendidikan Islam secara umum. Jika diurai satu persatu lafadz 

(sebagai kata kunci) yang terdapat di dalamnya, tampak jelas bahwa itu 

merupakan konsep-konsep dasar dalam filsafat pendidikan Islam. 

Di antara beberapa konsep dasar dalam filsafat pendidikan Islam adalah 

waktu (al-‘ashr). Waktu  adalah dasar dari kehidupan itu sendiri. Dan 

kehidupan adalah hal yang di dalamnya dan juga karenanya pendidikan di 

jalankan. Lalu juga kata kunci manusia (al-insān). Manusia adalah subjek 

sekaligus objek pendidikan. 

Selain kata kunci yang berdiri sendiri-sendiri, hubungan dari beberapa 

maupun keseluruhan kata kunci dalam Surat Al-Ashr juga menggambarkan 
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beberapa konsep yang dibahas dalam filsafat pendidikan Islam. Kita ambil 

contoh, kata kunci mengenai waktu (al-‘ashr), manusia (al-insān) dan 

kerugian (al-khusr) merefleksikan tujuan pendidikan sebagai proses persiapan 

untuk menjalani kehidupan yang muaranya adalah kebahagiaan (menghindari 

kesengsaraan dan kerugian). 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, menjadi kuatlah 

dorongan untuk dilakukannya penelitian terhadap kandungan filsafat 

pendidikan Islam dalam Surat Al-Ashr. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan agar pembaca tidak salah paham saat 

menelaah tulisan ini. 

1. Filsafat Pendidikan Islam 

Filsafat pendidikan Islam adalah frase tehnis yang telah dipahami 

bersama. Filsafat pendidikan seperti dikatakan Kneller (dalam Sadulloh, 

2009: 72) adalah aplikasi filsafat dalam lapangan pendidikan. Al-Syaibani 

(1979: 30) mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan dari 

pandangan dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan. Penerapan 

tersebut menitikberatkan pada prinsip-prinsip dan kepercayaan-

kepercayaan dalam filsafat umum dalam menyelesaikan masalah-masalah 

praktik pendidikan.  
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Basri (2009: 12) mengatakan bahwa kedudukan Islam dalam konteks 

filsafat pendidikan adalah sebagai ideologi pendidikan yang 

mempertautkan semua ilmu pengetahuan kepada Sang Pemilik ilmu, yaitu 

Allah.  

2. Surat Al-Ashr 

Merupakan surat ke 103 dalam al-Quran, diturunkan di Mekah, dan 

terdiri atas 3 ayat: 

  َواْ�َ�ْ�ِ�


ْ�َ��َن َ�ِ�� ُ�ْ�ٍ�ِإن� اِ  

�� َوَ�َ�اَ�ْ�ا ِإ��َ�ْ�� ا��ِ)'َ& %َ$ُ#�ا َوَ"ِ!ُ �ا ا����ِ�َ��ِت َوَ�َ�اَ�ْ�ا ِ
�ِ)ْ�����ِ 

 

Dalam surat ini terdapat kata-kata kunci : waktu/masa (al-‘ashr), manusia 

(al-insān), kerugian (al-khusr), iman, amal saleh, saling memberi wasiat 

(al-tawashî), kebenaran (al-haqq) dan kesabaran. 

Dari seluruh penegasan istilah tersebut maka bisa disimpulkan bahwa 

Filsafat Pendidikan Islam dalam Surat Al-Ashr adalah aplikasi pandangan, 

kepercayaan serta prinsip filosofis mengenai pendidikan yang dilandasi 

ideologi Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan praktis dunia 

pendidikan. 

Yang perlu diperhatikan, filsafat sebagai proses adalah upaya yang 

dilakukan dalam penelitian. Sedangkan laporan yang dituliskan dalam skripsi 

ini berarti segala muatan filosofis mengenai filsafat pendidikan Islam yang 

terkandung dalam Surat Al-Ashr. 
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C. Rumusan Masalah 

Setelah diterangkan mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian ini, 

maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah :  

1. Konsep-konsep apakah yang terkandung dalam Surat Al-Ashr, yang 

menjadi dasar pandangan filsafat pendidikan Islam? 

2. Apakah makna dan tujuan pendidikan yang terangkum dalam Surat Al-

Ashr? 

3. Bagaimakah konsep kompetensi dan karakter dalam perspektif Surat Al-

Ashr? 

4. Apakah makna educational society dalam perspektif Surat Al-Ashr? 

5. Apakah implikasi temuan terhadap bangunan ilmu filsafat pendidikan 

Islam dalam surat Al-Ashr? 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

1. Menyimpulkan konsep-konsep yang menjadi dasar pandangan filsafat 

pendidikan Islam, yang terkandung dalam Surat Al-Ashr. 

2. Mengetahui makna dan tujuan pendidikan yang terangkum dalam Surat 

Al-Ashr. 

3. Menyimpulkan konsep kompetensi dan karakter dalam perspektif Surat 

Al-Ashr. 

4. Menyimpulkan makna educational society dalam perspektif Surat Al-

Ashr. 
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5. Mengetahui implikasi temuan terhadap bangunan ilmu filsafat pendidikan 

Islam dalam surat AL-Ashr. 

Adapun manfaat yang bisa didapatkan meliputi : 

1. Manfaat teoritis, yaitu memperkaya sumber-sumber teoritis-filosofis bagi 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberi tambahan pengetahuan kepada 

pembaca secara umum dan lembaga pendidikan tentang kekayaan makna 

dalam Al-Quran, khususnya mengenai persoalan filsafat dan pendidikan. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sejauh yang telah diupayakan, tidak ditemukan karya yang berjudul sama 

ataupun mendekati judul tulisan ini. Namun ada 3 karya yang masih bisa 

dikaji, yaitu : 

1.  Penelitian berjudul Pendidikan Aqidah dalam Kisah Hayy Ibnu Yaqzan 

karya Sri Puji Ashaniyati (UMS, 2008). Penelitian tersebut 

menyimpulkan pemikiran filosofis mengenai pendidikan seorang filosof 

muslim klasik, Ibnu Thufail, melalui karyanya yang penuh muatan 

pendidikan. Adapun karya sang filosof adalah kisah pencarian hidayah 

yang dilakukan seorang anak bernama Ibnu Yaqzan, melalui perenungan-

perenungan rasional dan filosofis. Karya ini merupakan upaya 

menemukan pemikiran pendidikan seorang filosof muslim dalam karya 

filsafatnya. 
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2. Penelitian berjudul Konsep Pendidikan Akhlak terhadap Manusia menurut 

Ibnu Miskawaih karya Nur Rokhim (UMS, 2009). Mirip dengan 

penelitian sebelumnya, karya ini menyimpulkan pemikiran pendidikan 

seorang filosof muslim klasik, Ibnu Miskawaih. Filosof ini memiliki 

sebuah karya mengenai filsafat pendidikan akhlak berjudul Tahdżîbul 

Akhlāq wa Tathhîrul A’rāq. Arah dari karya ini sama seperti penelitian Sri 

Puji Ashaniyati di atas. 

3. Penelitian berjudul Pendidikan Akhlak dalam Surat An-Nuur Ayat 27-29 

karya Handoko (UMS, 2009). Karya tersebut menyimpulkan muatan 

pendidikan dalam surat Al-Nuur ayat 27-29. Pendekatan yang digunakan 

adalah komparasi tafsir dari para ahli untuk kemudian disarikan. 

Berbeda dengan 3 karya di atas, penelitian ini berusaha mengungkap 

kandungan filsafat pendidikan yang tercakup dalam surat Al-Ashr. Langkah 

awalnya seperti penelitian Handoko, yaitu komparasi penafsiran. Namun 

kemudian dilanjutkan dengan pengembangan kata-kata kunci dalam surat 

tersebut menjadi konsep-konsep yang lebih luas. Selanjutnya, hubungan yang 

tercipta akan disimpulkan menjadi sebuah filsafat pendidikan Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) karena 

seluruh sumbernya adalah sumber tertulis berupa buku-buku yang 
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berkaitan (dalam Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2006: 3). 

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif karena data yang terkumpul 

berupa kata-kata, bukan angka, serta ditekankan kepada makna (Danim, 

2002: 51). Pendekatannya dengan philosophical inquiry karena prosesnya 

rasional dan melibatkan analisis struktur ilmu, analisis konsep dan 

linguistik (Danim, 2002: 55). 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer 

Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini tentu saja Al-

Quran, dan dalam hal ini adalah surat Al-Ashr. Akan tetapi karena 

muatan filosofis dalam Surat Al-Ashr tidak bisa disimpulkan secara 

langsung maka sumber primer dilengkapi dengan tafsir Surat Al-Ashr 

serta tafsir tematik atas konsep-konsep dalam surat Al-Ashr (seperti 

Al-Qurân Menyuruh Kita Sabar karya Al-Qaradhawi), meliputi: 

(1) Tafsîr Al-Sa‘di. (dikenal juga dengan Taisîr Al-Karîm Al-Rahmān). 

Tafsir ini digunakan karena keringkasan pembahasan dan kekayaan 

maknanya. Tafsir ini disusun oleh seorang ulama berakidah 

salafiyah tradisional yang menjalankan sulūk. 

(2) Tafsîr Al-Mishbāh dilengkapi tafsir tematik Wawasan Al-Quran 

karya Quraish Shihab. Tafsir ini digunakan karena pendekatan 

yang digunakan adalah pesan dan kesan keserasian (al-munāsabah) 
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Al-Quran. Tafsir ini disusun oleh seorang ulama kontemporer 

Nusantara yang menguasai penafsiran Al-Quran. 

(3) Tafsîr Al-Munîr karya Wahbah Al-Zuhaili. Tafsir ini digunakan 

karena keluasan bahasannya. Tafsir ini disusun oleh seorang ulama 

fiqih kontemporer. 

(4) Tafsîr Al-Mîzān karya Muhammad Al-Thabathabai. Tafsir ini 

digunakan karena keluasan bahasannya. Tafsir ini disusun oleh 

seorang ulama Syiah yang menguasai filsafat Islam. 

(5) Fî Zhilālil Qurān, sebuah interpretasi Al-Quran oleh seorang 

pemikir gerakan kontemporer, Sayyid Qutb. Tafsir ini digunakan 

karena pendekatan gerakan (harakah) dan pencitraan seninya (al-

tashwîr al-fannî). 

(6) Buku-buku lain yang membahas konsep-konsep terkait dengan 

pendekatan tafsir tematik, seperti: Tema Pokok dalam Al-Quran 

tulisan Fazlur Rahman dan lain sebagainya. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi buku-buku 

mengenai filsafat pendidikan, filsafat pendidikan Islam, maupun buku-

buku pendidikan secara umum. 

3. Analisis Data 

Metode pengolahan dari penelitian ini, karena berkaitan dengan 

persoalan filsafat maka berkonsekuensi terhadap penggunaan unsur-unsur 

metodis dalam penelitian filsafat (Bakker&Zubair, 2007: 41). Metode 
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pengolahan tidak bisa berdiri sendiri dan bersifat saling melengkapi. Dari 

sekian banyak metode, yang akan penulis gunakan adalah : 

a. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode paling dasar dari 

filsafat. Adapun objeknya tidak semata-mata kata-kata kunci dalam 

filsafat pendidikan, tapi juga sebagai kata-kata kunci dalam Al-Quran. 

Maka ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu penafsiran secara 

umum maupun penafsiran Al-Quran. 

b. Komparasi 

Karena menyangkut penafsiran Al-Quran maka dilakukan 

perbandingan atas pendapat-pendapat dari orang yang memiliki 

otoritas dalam penafsiran tradisional (al-mufassirūn) maupun 

intelektual yang mencoba mengupasnya baik secara tematis 

(maudhu‘i) maupun semantik. 

c. Refleksi 

Refleksi atau perenungan termasuk metode filsafat paling dasar. 

Setelah berbagai kemungkinan penafsiran dan pengembangan konsep 

disentuh, maka upaya perenungan harus dilakukan untuk 

menyimpulkan filsafat pendidikan Islam yang telah direncanakan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Karya ini disusun dalam 5 bab utama yang setiap babnya masih terbagi ke 

dalam beberapa sub-bab. Secara umum sistematika penyusunannya adalah : 
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Bab I Pendahuluan. Di dalamnya tercakup gambaran umum dari judul 

skripsi, meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Kajian Teoritik. Bab ini membahas mengenai Filsafat Pendidikan 

Islam secara umum serta ruang lingkupnya. Seperti kajian teoritik pada 

umumnya, bab ini membahas mengenai : Pertama, definisi-definisi dan 

pengertian baik secara bahasa (etimologis) maupun secara istilah 

(terminologis). Kedua, urgensi filsafat pendidikan Islam. Ketiga, ruang lingkup 

filsafat pendidikan Islam.  

Bab III Gambaran Surat Al-Ashr. Pada bagian ini akan dibahas : pertama, 

kedudukan Surat Al-Ashr dalam sejarah Islam. Kedua,  mengenai tafsir atas 

surat ini secara umum. Ketiga, menjabarkan berbagai kata kunci dalam surat 

Al-Ashr, ditinjau dari pemahaman ulama tafsir. Pembahasan pada bagian ini 

merupakan dasar untuk menyimpulkan kandungan Filsafat Pendidikan Islam 

dalam surat Al-Ashr di bab berikutnya. 

Bab IV Analisis. Pada bagian inilah, konsep-konsep kunci yang telah 

dijabarkan di bab sebelumnya akan dianalisis, dikaitkan, serta disimpulkan 

menjadi Filsafat Pendidikan Islam yang bisa dijadikan dasar pengembangan 

teori maupun praktik pendidikan Islam selanjutnya. 

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran dan penutup. 


