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PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT HASAN LANGGULUNG DALAM 

PERSPEKTIF PSIKOLOGI 

Oleh : Taufiq (G 000 090 192) 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ABSTRAK 

Diskursus pendidikan dari masa klasik hingga kontemporer, sebagaimana yang di usung 

para tokoh sangatlah variatif. Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan mempunyai 

peranan penting terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan 

pendidikan merupakan proses melestarikan, mengalihkan, dan menginternalisasi serta 

mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala segala aspek, guna memberi bekal 

untuk generasi mendatang. 

Di sisi lain, problem pendidikan memasuki abad ke 20 adalah adanya dikotomi 

pendidikan dalam dunia Islam: pendidikan umum yang diadopsi dari Barat yang cenderung 

sekuler dan pendidikan Islam yang terkungkung dalam dogma yang kaku. Maka, munculah 

gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan guna mensinergikan Islam dan pengetahuan yaitu 

berupa internalisasi nilai-nilai Islam dalam ilmu modern. 

Salah satu pemerhati (stake holder) pendidikan Islam, Hasan Langgulung dalam salah 

satu gagasannya mencoba memasukkan aspek pendidikan Islam dalam aspek psikologi. 

Secara nama, psikologi sangat dipopulerkan oleh tokoh-tokoh Barat. Akan tetapi, menurut 

Hasan Langgulung, jauh sebelum tokoh-tokoh Barat mengenalkan istilah psikologi, dalam 

konsepsi Islam, sudah dikenal dengan istilah ilm nafs atau sederhananya sering dikenal ilmu 

jiwa. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami gagasan 

pemikiran pendidikan Hasan Langgulung dalam sudut pandang psikologi. Adapun manfaat 

dari penelitian ini sebagai dokumentasi khazanah keilmuwan pendidikan Islam pada 

umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah pada 

khususnya, selain itu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses 

pengkajian secara mendalam (radikal) akan tetap terus berlangsung dan memperoleh hasil 

yang maksimal. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research). Sumber 

data menggunakan karya-karya Hasan Langgulung. Dalam menganalisis data, penelitian ini 

menggunakan metode interpretasi, koherensi intern, dan deskripsi. 

Hasil penelitian ini adalah : pendidikan Islam dalam perspektif psikologi menurut Hasan 

Langgulung ada tiga aspek. Pertama, perkembangan potensi, di mana Hasan Langgulung 

mengklasifikasikannya dalam tiga kategori, yakni aspek kognitif, psikologis, dan jasmaniah, 

di mana ketiga aspek tersebut sudah disinyalir di dalam QS al-Hajj [22]: 5, QS al-Mu`minûn 

[23]: 12-16, al-Mu`min [40]: 67, QS al-Qashash [28]: 14. Kedua, dalam permasalahan belajar, 

Hasan Langgulung mengemukakan teori belajar yakni teori proses belajar sosial, di mana 

teori ini senada dengan teori belajar humanis ala psikolog Barat, hanya saja Hasan 

Langgulung lebih mewarnainya dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana diistilahkan Hasan 

Langgulung dalam himpunan nilai-nilai adalah taqwa. Ketiga, kesehatan mental, yang 

merupakan taraf kepribadian kehidupan individu (maksud : pendidik dan peserta didik) 

menuju kehidupan yang baik, dan membentuk kondisi psikis yang sehat dengan ditandai 

terhindarnya dari penyakit mental. Pada dasarnya, kesemua gagasan Hasan Langgulung, baik 

perkembangan potensi, permasalahan belajar, dan kesehatan mental, merupakan 

pengembangan gagasan pemikiran para pakar psikolog, khususnya dari psikolog Barat 

sebagai titik pijakan pemikiran awal dan kemudian dia warnai dengan nilai-nilai Islam. Maka, 

corak pemikiran pendidikan Islam Hasan Langgulung dalam perspektif psikologi termasuk 

dalam corak humanis cum spiritual. 

Kata Kunci : Pendidikan Islam, Potensi, Belajar, dan Kesehatan Mental. 
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PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan memang sangatlah 

unik. Berbagai konsep pendidikan yang 

ditawarkan berbagai tokoh dari masa klasik 

hingga kontemporer pun sangat variatif. Di 

tengah variasi konsep, pendidikan sebagai 

proses transformasi sosial, yakni kegiatan 

pembelajaran masyarakat melalui 

pencerdasan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan proses transfer of 

knowledge dan transfer of values secara 

utuh untuk menghadapi kehidupan di masa 

mendatang. 

Pendidikan merupakan kegiatan 

membelajarkan masyarakat secara 

keseluruhan agar mempunyai kemampuan 

untuk bertransformasi menghadapi hidup 

yang mereka alami di masa mendatang. 

Dalam masyarakat yang dinamis, 

pendidikan mempunyai peranan penting 

terhadap eksistensi dan perkembangan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan 

merupakan proses melestarikan, 

mengalihkan, menginternalisasi serta 

mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan 

dalam segala aspek dan jenisnya kepada 

generasi pelanjut sebagai manifestasi cita-

cita hidup Islam (Arifin, 2008: 8). 

Ki Hajar Dewantara pun, seorang 

pendiri Taman Siswa, mengartikan 

pendidikan pada umumnya memajukan budi 

pekerti (kekuatan batin), pikiran 

(intelektual), dan jasmani anak sesuai 

dengan alam dan masyarakat (Azra, 1999: 

4). 

Realitas pendidikan di abad ke-20 

terjadi dikhotomi antara pendidikan Barat 

yang cenderung sekuler dan pendidikan 

Islam yang terkungkung dalam dogma yang 

kaku. Menyadari kekeliruan tersebut, maka 

muncullah paham yang berusaha 

mengintegrasikan Islam dan pengetahuan 

atau biasa disebut Islamisasi ilmu 

pengetahuan yang berujung pada 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam ilmu 

modern (Kurniawan dan Mahrus, 2011: 

284). 

Hasan Langgulung pun dalam 

responnya terhadap Islamisasi pengetahuan, 

berusaha mengintegralkan konsep psikologi, 

yang secara kenamaan dipopulerkan oleh 

pemikir-pemikir Barat, dengan pendidikan 

Islam. Bahwasanya psikologi, yang secara 

hakikat merupakan kajian tentang kejiwaan 

(`aql, nafs, rūh, dan qalb), mempunyai 

implikasi terhadap proses pendidikan. 

Pendidikan Islam secara dalam bingkai 

psikologi, sebagai proses pembinaan 

terhadap potensi-potensi yang sudah ada. 

Maka, dalam pendidikan Islam pun perlu 

ada konsep epistemologi dalam 

mengintegralkan nilai-nilai Islam dan ilmu 

modern. Dalam peta pemikiran Hasan 

Langgulung, seorang pakar dalam dunia 

pendidikan Islam abad 20 dengan 

kecenderungan spesialisasi dalam bidang 

psikologi pendidikan, pendidikan 

seharusnya mempunyai fondasi yang kuat. 

Diibaratkan sebuah rumah, setidaknya harus 

memiliki fondasi, dinding, atap, tiang, dan 

lain-lain. Begitu juga dengan pendidikan, 

perlu adanya kurikulum yang bijak, 

konseling, administrasi yang bagus, 

pengajaran, dan penilaian. Setidaknya, ada 6 

unsur menurut Langgulung yang bisa 

dijadikan fondasi atau asas-asas dalam 

sebuah pendidikan, yakni landasan dasar 

filsafat, sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan 

psikologi. 

Pendidikan bila dihadapkan dengan 

bidang ilmu psikologi, tentu sangat erat 

kaitannya. Psikologi yang mengkaji tentang 

tingkah laku dalam interaksi dengan 

lingkungan (Tohirin, 2006: 7), sangat 

berpengaruh dalam proses pendidikan. 

Dalam pendidikan Islam, dibutuhkan 

peran psikologi yang mengkaji masalah 
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jiwa, karena subyek didik itu adalah 

manusia yang memiliki jiwa. Jiwa, jauh 

sebelum dikembangkan psikologi, telah 

dibahas dalam khazanah keilmuwan Islam 

klasik dengan topik ilm nafs (Langgulung, 

1980: 19). 

Peran psikologi dalam pendidikan 

untuk memahami situasi pendidikan, 

interaksi guru dengan siswa, kemampuan, 

perkembangan, karakteristik dan faktor-

faktor yang melatarbelakangi perilaku dalam 

pembelajaran baik itu siswa, guru, proses 

belajar, pengajaran, evaluasi, pengukuran 

dan lain sebagainya (Sukmadinata, 2003: 

32).  

Dengan demikian, dalam penelitian ini 

penulis mencoba menganalisis sejauhmana 

pemikiran Hasan Langgulung tentang 

pendidikan Islam dalam perspektif 

psikologi.  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami dan menelusuri pemikiran Hasan 

Langgulung tentang pendidikan Islam dalam 

perspektif psikologi. 

 

LANDASAN TEORI 

Kajian Pustaka 

1. Syukri Rifa`i (UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2006), dalam skripsinya yang 

berjudul “Strategi Pendidikan Islam 

dalam Meningkatkan Kualitas Sumber 

Daya Manusia (Studi atas Pemikiran 

Hasan Langgulung)”, menjelaskan dan 

menganalisis pemikiran Hasan 

Langgulung tentang strategi 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan Islam 

melalui unsur-unsurnya yaitu tujuan 

pendidikan, kurikulum, kualitas guru, 

dan kualitas diri anak didik (peserta 

didik). 

2. Ulul Fauziyah (UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2009 ) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pendidikan Islam dalam 

Perspektif Hasan Langgulung”, 

menjelaskan pendidikan Islam dalam 

rumusan Hasan Langgulung, yaitu 

pendapat dan pengertiannya tentang 

pendidikan Islam sebagai suatu proses 

spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial 

yang berusaha membimbing manusia 

dan memberinya nilai-nilai, prinsip-

prinsip, dan teladan ideal untuk 

kelangsungan hidup dunia dan akhirat. 

3. Maria Ulfa (UMS, 2010) dalam 

skripsinya yang berjudul “Konsep 

Pendidikan Islam menurut Syed 

Muhammad al-Naquib al-Attas”, 

menjelaskan pandangan al-Attas 

terhadap konsep pendidikan. Dengan 

angin segar melalui gagasan Islamisasi 

Ilmu pengetahuan, al-Attas menemukan 

kembali istilah yang paling tepat dalam 

mendefinisikan pendidikan Islam, yaitu 

ta’dib. Sedangkan istilah lain seperti 

ta`lim dan tarbiyah, dirasa kurang tepat 

dalam terma pendidikan Islam. Pada 

akhir penelitiannya, Ulfa menyimpulkan 

terma tarbiyah cocok untuk TK dan SD, 

ta`lim cocok untuk SLTP dan SLTA dan 

ta`dib untuk perguruan tinggi. 

4. Iwan Djanu Kurniawan (UMS, 2011), 

dalam skripsinya yang berjudul 

“Pemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat 

tentang Pendidikan Islam dalam 

Persperktif Psikologi Agama”, 

menjelaskan pemikiran pendidikan 

Zakiah Daradjat, tentang adanya peran 

psikologi agama dalam pendidikan 

Islam. Psikologi Agama dianggap suatu 

pendekatan dalam proses bimbingan, 

binaan dalam pendidikan Islam. 

5. Nur Afifah (UMS, 2012) dalam 

skripsinya yang berjudul “Pemikiran 

Ibnu Khaldun tentang Pendidikan” 
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menyimpulkan bahwa ada 4 faktor 

penting dalam pendidikan, yakni tujuan, 

pendidik, metode pengajaran, dan materi 

pendidikan. Semua komponen tersebut 

masih sangat relevan dengan kondisi 

pendidikan masa sekarang. Namun, Ibnu 

Khaldun, dibandingkan dengan pemikir 

pendidikan Islam sekarang, rumusannya 

tentang tujuan pendidikan lebih realistis, 

yaitu pendidikan bukan hanya sekedar 

untuk mengangkat derajat manusia, 

namun juga untuk memperoleh 

penghasilan untuk eksistensi manusia 

selanjutnya. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, 

pembahasan tentang pemikiran pendidikan 

secara khusus oleh Hasan Langgulung sudah 

ada. Penelitian yang dilakukan oleh Ulul 

Fauziyah menjelaskan konsep pemikiran 

pendidikan Islam menurut Hasan 

Langgulung secara luas. Maka penulis 

mempersempit kajian tentang pemikiran 

pendidikan menurut Hasan Langgulung 

dalam spesifikasi keilmuwan dengan sudut 

pandang Psikologi yang merupakan salah 

satu bidang yang ditekuni oleh Hasan 

Langgulung. 

Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penenlitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) karena 

data yang diteliti berupa naskah-naskah 

yang bersumber dari khazanah 

kepustakaan (Nazir, 1985: 111), artinya, 

data-data yang dikumpulkan berasal dari 

tulisan-tulisan Hasan Langgulung 

sebagai data utama (primer), dan 

sumber-sumber lainnya yang relevan 

dengan permasalahan sebagai data 

sekunder, baik jurnal, buku, artikel, 

makalah, dan hasil-hasil penelitian. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumentasi 

yaitu pengumpulan data dengan melihat 

dan menyeleksi dokumen-dokumen 

yang dibuat oleh subjek penelitian atau 

orang lain (Herdiansyah, 2010: 143).  

3. Sumber Data 

a. Primer  

Data diperoleh dari karya-karya 

secara langsung dari Hasan 

Langgulung. 

b. Sekunder 

Data yang diperoleh literatur-

literatur yang secara tidak langsung 

membahas pokok permasalahan 

yang membahas tentang sosok Hasan 

Langgulung, baik itu kepribadian 

atau pola pemikirannya. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah dengan 

menggunakan metode : 

a. Interpretasi, yaitu memahami 

pemikiran tokoh yang diteliti untuk, 

kemudian diketengahkan dengan 

pendapat tokoh lain yang sama 

sesuai dengan tema yang sama 

sebagai sebuah perbandingan. 

Interpretasi dalam penelitian ini, 

berupa pengamatan data yang dipilih 

dan dipilah bagian-bagian pokok 

yang menyangkut pandangan tokoh 

atas tema dikemukakan (Bakker dan 

Achmad Charis Zubair, 1990: 42). 

b. Koherensi Intern, agar dapat 

memberikan interpretasi dari 

pemikiran tokoh tersebut, konsep-

konsep dan aspek-aspek 

pemikirannya dilihat menurut 

keselarasan satu sama lain. 

Keselarasan ini disandarkan 

pendapat tokoh lain, terhadap tema 

dan pemikiran yang dikemukakan 

tokoh (Bakker dan Achmad Charis 

Zubair, 1990: 45). 

c. Deskripsi, yaitu dengan mengurai 

secara teratur uraian konsep tokoh 
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(Sudarto, 2002: 100). Pengolahan 

data secara deskriptif dalam 

penelitian ini mengarah kepada 

penjabaran tekstual dan kontekstual 

dari pandangan awal yang terbangun 

dari pemikiran tokoh. Analisis 

tekstual berpijak pada tulisan-tulisan 

karya tokoh, sedangkan 

kontekstualisasi, berjalan seiring 

dinamika reflektif kolaboratif 

dengan perjalanan realitas kehidupan 

tokoh (Bakker dan Achmad Charis 

Zubair, 1990: 55). 

 

HASIL PENELITIAN 

Biografi Hasan Langgulung 

Mungkin tidak banyak masyarakat 

Indonesia yang mengenal Hasan 

Langgulung, kecuali para penggiat dunia 

pendidikan terutama pendidikan Islam. 

Sebab, tokoh yang pernah menjadi guru 

SMP bagi mantan Wapres RI Jusuf Kalla 

tersebut, menghabiskan separuh hidupnya di 

luar negeri.  

Saat negeri jiran Malaysia baru saja 

menginjak usia kemerdekaan ke-14 pada 30-

an tahun lalu, pemerintah Malaysia bergiat 

membangun negaranya terutama dari sisi 

pendidikan. Saat itu banyak putra-putra 

pilihan dari Indonesia yang diundang 

pemerintah Malaysia untuk ikut serta 

membangun negeri tersebut. Hasan 

Langgulung termasuk salah satu putra 

pilihan tersebut. Salah satu jasa yang 

disumbangkan Langgulung di Malaysia 

adalah Fakultas Pendidikan di Universitas 

Kebangsaan Malaysia (UKM) dan 

Univeristas Islam Internasional Malaysia. 

Nama lengkapnya adalah Hasan 

Langgulung, lahir di Rappang, Sulawesi 

Selatan, pada tanggal 16 Oktober 1934. 

Ayahnya bernama Langgulung sedangan 

ibunya bernama Aminah Tansaruh (Rifa`i, 

2006: 15). 

Pada tanggal 22 September 1972, 

Hasan Langgulung melepas masa lajangnya 

dengan menikahi seorang perempuan 

bernama Nur Timah binti Mohammad 

Yunus. Pernikahannya dikaruniai dua orang 

putra dan seorang putri, yaitu Ahmad 

Taufiq, Nurul Huda, dan Siti Zariah 

(Sudja`i, 1999: 33). Keluarga ini tinggal di 

sebuah rumah di jalan B 28 Taman Bukit, 

Kajang, Malaysia. Hasan Langgulung 

meninggal pada usianya yang ke- 73, 

tepatnya di Kuala Lumpur pada Sabtu 2 

Agustus 2008 pukul 19.47 waktu setempat. 

Ia meninggal dunia karena penyakit stroke 

dan dimakamkan di Taman Pemakaman 

Sentul, Kuala Lumpur (Fauziyah, 2009: 50). 

Hasan Langgulung memiliki latar 

belakang pemikiran dalam bidang 

pendidikan dan psikologi. Terbukti, 

banyaknya prestasi yang dihasilkan dalam 

bidang ini. Dari karya-karyanya, bisa 

terlihat Hasan Langgulung merupakan 

seorang yang kompeten dalam bidang 

pendidikan dan psikologi. 

 

Pemikiran Pendidikan Islam menurut 

Hasan Langgulung dalam Perspektif 

Psikologi 

Pendidikan menurut Hasan 

Langgulung bisa dilihat dari dua sudut 

pandang, yakni sudut pandang individu dan 

masyarakat. Dalam sudut pandang individu, 

pendidikan adalah proses penggalian harta 

potensi yang dimiliki individu. Sedangkan 

dari sudut pandang masyarakat, pendidikan 

adalah proses penyaluran nilai-nilai budaya 

dari generasi tua ke generasi muda. Maka, 

peran psikologi pun adalah sebagai alat 

dalam proses berjalannya sebuah pendidikan 

khususnya pendidikan Islam (Langgulung, 

2000: 427). 
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Setidaknya ada tiga poin pokok 

pemikiran pendidikan Islam dalam 

perspektif psikologi menurut Hasan 

Langgulung, di antaranya perkembangan 

potensi individu, masalah belajar, dan 

pembinaan mental. 

1. Perkembangan Potensi Individu 

Adanya sebuah proses belajar yang 

merupakan gejala dari pendidikan, 

dalam pandangan Hasan Langgulung 

adalah proses penggarapan potensi 

individu sebanyak-banyaknya. Di dalam 

dirinya manusia menyimpan segudang 

potensi yang perlu diwujudkan atau 

diaktualisasi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hasan Langgulung 

memetakan tiga kategori potensi 

manusia, yakni aspek kognitif, 

psikologis, dan jasmaniah (Langgulung, 

2000: 297). Ketiga aspek inilah dalam 

proses perkembangan mengalami tiga 

tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan 

keseimbangan. 

Sedangkan dalam pandangan 

psikologi, menurut Baharuddin (2009: 

13), kategori potensi ada dua bagian, 

yakni potensi jasmaniah dan ruhaniyah. 

Potensi individu dalam proses 

perkembangannya melalui sebuah 

tahapan atau sering dikenal periodesasi 

perkembangan. Winkel (dalam 

Mahmud, 2010: 345-346) 

menambahkan, proses perkembangan 

individu ditandai dengan bertambahnya 

umur, di mana adanya perubahan 

struktur fisik dan psikis, yang di 

dalamnya meliputi perkembangan 

kognitif, konatif, afektif, sosial, dan 

motorik. 

Pada dasarnya, aspek-aspek potensi 

yang dikategorisasikan oleh Hasan 

Langgulung, Baharuddin maupun 

Winkel atau bahkan para psikolog 

lainnya pada dasarnya sama. Secara 

umum, ada dua kategorisasi besar dalam 

potensi manusia, yakni potensi 

jasmaniah atau fisik dan potensi 

ruhaniyah atau psikis. Hanya saja, Hasan 

Langgulung mencoba lebih menguatkan 

diskursus dalam disiplin psikologi, 

khususnya dalam membendung arus 

perkembangan psikologi di dunia Barat. 

Hasan Langgulung mencoba 

memperkaya dengan nilai-nilai Islam di 

dalamnya. Semisalnya di dalam al-

Qur`an, ada beberapa ayat yang 

disinyalir berkaitan dengan 

permasalahan perkembangan potensi 

manusia. Misalnya, QS al-Hajj [22]: 5, 

QS al-Mu`minûn [23]: 12-16, al-

Mu`min [40]: 67, QS al-Qashash [28]: 

14, yang mencoba menjelaskan 

perkembangan manusia dari masa ke 

masa. Selain itu, Hasan Langgulung 

dengan meminjam konsepnya al-Ghazali 

(1058 – 1111), menjelaskan adanya 

potensi internal kejiwaan seperti hati 

(qalb), ruh (al-rūh), jiwa (an-nafs), dan 

akal (`aql). Kesemua potensi tersebut 

lewat proses pendidikan akan 

mengalami proses pembinaan dan 

pengarahan untuk bisa diaktualisasikan 

secara positif dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga bisa terbentuk 

kepribadian yang bermoral. Lanjut 

Hasan Langgulung, setidaknya dalam 

konsep Islam bisa melewati dengan dua 

langkah, yakni proses “pembersihan atau 

takhliyah” dari sifat-sifat tercela dan 

diikuti dengan proses “menghiasi atau 

tahliyah” dengan sifat-sifat terpuji. 

Jadi, kesemua potensi sebagaimana 

yang diuraikan Hasan Langgulung pada 

dasarnya sama dengan potensi-potensi 

layaknya yang dikemukakan oleh tokoh-

tokoh lain. Gagasan perkembangan 

potensi sebagaimana yang 

dikembangkan para psikolog Barat, 
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menjadi pijakan awal dalam bangunan 

pemikirannya dan disesuaikan dengan 

nilai-nilai Islam di dalamnya. Artinya, 

dalam dialog para psikolog Barat sering 

membahas perkembangan potensi yang 

hanya bersifat perilaku nampak (overt 

behaviour), maka dalam nilai-nilai Islam 

pun, sebagaimana bentuk penguatan 

gagasan Hasan Langgulung, 

perkembangan potensi pun mengkaji 

wilayah-wilayah internal kejiwaan atau 

perilaku yang tidak nampak (innert 

behaviour), seperti  hati (qalb), ruh (al-

rūh), jiwa (an-nafs), dan akal (`aql). 

Kedua potensi, baik yang bersifat 

perilaku nampak (overt behaviour) dan 

perilaku yang tidak nampak (innert 

behaviour), dalam proses pendidikan 

akan mengalami pembinaan untuk 

membentuk karakter individu. 

Di sini Hasan Langgulung hanya 

lebih menguatkan pendapat-pendapat 

sebelumnya, ke semua potensi yang ada, 

lewat proses pendidikan akan 

mengalami pembinaan untuk 

membentuk karakter individu. Selain itu, 

faktor potensi individu menjadi faktor 

yang cukup penting dalam mencapai 

sejatinya tujuan pendidikan. Karena 

adanya pendidikan semata untuk 

mengaktualisasikan potensi individu 

tersebut. 

2. Masalah Belajar 

Belajar merupakan proses yang 

dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

Belajar menurut Hasan Langgulung 

adalah sebuah gejala dalam proses 

pendidikan. Tujuan dari belajar pun 

adalah senada dengan tujuan dari 

pendidikan, di mana individu bisa 

mengaktualisasikan segala potensi yang 

dimiliki dalam kehidupan sehari-hari 

(Langgulung, 2000: 24-25).  Sedangkan 

menurut Mustafa Fahmi (dalam 

Mahmud 2010: 62), mengartikan belajar 

adalah proses perubahan perilaku dan 

pemindahan pengetahuan. Baik pendapat 

Mustafa Fahmi maupun Hasan 

Langgulung, belajar merupakan salah 

satu wadah dalam perubahan karakter 

individu. Terjadinya perubahan karakter 

individu yang positif akan mengarahkan 

individu untuk bisa mengaktualisasikan 

sejumlah kekayaan potensi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Belajar juga merupakan sebuah 

aktivitas yang menghubungkan gejala 

pendidikan dengan psikologi. Hasan 

Langgulung dalam membahas masalah 

belajar, ia mengemukakan gagasan 

tentang teori proses belajar sosial. 

Sedangkan dalam diskursus para 

psikolog Barat, mereka juga 

mengemukakan adanya teori belajar. 

Setidaknya ada tiga teori besar dalam 

belajar ala psikolog Barat, di antaranya, 

teori behavioristik dan derivasinya, teori 

kognitif dan derivasinya, serta teori 

humanistik. 

Teori belajar behavioristik, Hasan 

Langgulung menamakannya dengan 

istilah “teori asosiasi”. Teori ini 

melibatkan sebuah rangsangan dalam 

mempengaruhi, di mana munculnya 

sebuah respons dari individu dan 

pertautan (connection) antara 

rangsangan dengan respons, atau sering 

disebut pertautan S-R. Sedangkan teori 

kognitif, Hasan Langgulung 

menamakannya dengan istilah “teori 

lapangan”. Teori ini menjelaskan adanya 

totalitas unsur-unsur, seperti, banyaknya 

rangsangan, pola-pola yang bergabung 

dalam rangsangan, reaksi makhluk 
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hidup, dan makhluk hidup itu sendiri. 

Unsur-unsur tersebut akan membentuk 

struktur kognitif individu, di mana 

adanya sebuah perubahan dalam 

mengamati objek-objek dan suasana-

suasana dengan cara yang baru 

(Langgulung, 2000: 281-285). 

Baik teori asosiasi atau lapangan, 

pada dasarnya Hasan Langgulung  

sepakat dengan kedua teori tersebut. 

Hasan Langgulung ikut 

menyempurnakan teori belajar, yang 

dinamakan Hasan Langgulung adalah 

“teori proses belajar sosial”. Teori 

belajar ini hampir senada dengan teori 

humanistik ala psikolog Barat. Sebab, 

berkembangnya teori humanistik sejalan 

dengan berkembangnya dengan gagasan 

Hasan Langgulung. 

Dalam teori proses belajar ala Hasan 

Langgulung, ditawarkan sebuah cara 

belajar dengan memperhatikan keadaan 

lingkungan, baik dalam tingkatan mikro, 

yakni masyarakat maupun tingkatan 

makro, yakni antar peradaban 

(Langgulung, 2000: 289). Sedangkan 

salah satu gagasan teori humanistik 

mengantarkan individu (maksud : 

pelajar) untuk bisa berinteraksi dengan 

lingkungannya (Sugihartono dkk, 2007: 

118). 

Maka, gagasan Hasan Langgulung 

tentang teori proses belajar hanya 

merupakan penguatan sebelumnya 

dengan teori belajar ala psikolog Barat. 

Hanya saja, Hasan Langgulung 

menambahkan semangat nilai-nilai 

Islam di dalamnya. Adapun nilai-nilai 

Islam tersebut, sebagaimana Hasan 

Langgulung (2000: 409-410) mengutip 

pendapat Dr. Abdullah Darraz 

diklasifikasi dalam lima kategori, di 

antaranya, nilai akhlak perseorangan (al-

akhlāq al-fardiyyah), nilai akhlak 

keluarga (akhlāq al-usariyah), nilai 

akhlak sosial (akhlāq al-ijtimā`iyah), 

nilai akhlak negara (akhlāq al-daulah), 

serta nilai akhlak agama (akhlāq al-

dīniyah). Dari kelima akhlak tersebut, 

Hasan Langgulung meringkasnya 

dengan istilah “taqwa” atau dengan kata 

lain taqwa merupakan himpunan nilai-

nilai yang ada di dalam Islam, dan 

sebagai implikasinya terhadap 

pendidikan Islam, seorang pemeluk 

(maksudnya : individu, peserta didik, 

dan pendidik) harus menghayati nilai-

nilai tersebut (Langgulung, 2000: 415). 

Pada dasarnya gagasan teori Belajar 

dari Hasan Langgulung, sangat 

terpengaruh dengan pemikiran para 

psikolog Barat. Terlebih dalam arus 

perkembangan tahun 1950-an, dalam 

dunia psikolog Barat berkembang teori 

belajar humanis dan seiring waktu yang 

bersamaan Hasan Langgulung 

mengeluarkan gagasannya dengan teori 

“proses belajar sosial”. Hanya saja, 

Hasan Langgulung lebih menghiasi 

dengan nilai-nilai Islam. Artinya, adanya 

teori belajar yang menjadi sebuah 

landasan teoritis untuk mencapai tujuan 

dalam proses pendidikan, khususnya 

dalam teori belajar yang dikembangkan 

oleh Hasan Langgulung, 

mengedepankan nilai-nilai Islam di 

dalamnya.  

Maka, hakikatnya semangat nilai-

nilai Islam dalam proses belajar adalah 

membentuk karakter jiwa yang 

berakhlak (moral), yang bisa 

mengarahkan, membimbing, mengatur, 

dan mengajarkan perilaku jiwa dari arah 

yang lebih rendah atau nafs al-ammārah, 

yakni nafsu yang sering mendorong ke 

hal-hal yang buruk menuju nafs al-

Muthmainnah, yakni adanya kepuasan 

bathin dan kembalinya rūh pada Allah. 
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3. Kesehatan Mental dalam Pendidikan 

Islam 

Pendidikan Islam merupakan konsep 

pendidikan yang berlandaskan pada 

sumber al-Qur`an dan as-Sunnah. 

Tentunya dalam pendidikan Islam ada 

tujuan yang diharapkan, yakni 

membentuk kepribadian yang utama. 

Dalam membentuk kepribadian utama, 

ada faktor yang sangat penting, salah 

satunya mempunyai jiwa yang sehat, di 

mana dalam kajian psikologi sering 

dinamakan kesehatan mental (mental 

healty) sehingga terlahirlah salah satu 

cabang disiplin ilmu psikologi yakni 

psikologi kepribadian atau psikologi 

syakhsiyah (Langgulung, 1986: 295). 

Kesehatan mental menurut Hasan 

Langgulung adalah membentuk taraf 

kepribadian individu dalam kehidupan 

yang baik, dan membentuk kondisi 

psikis yang sehat dengan ditandai 

terhindarnya dari penyakit mental. 

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, 

bentuk mental yang sehat adalah 

keterhindaran dari gangguan penyakit 

jiwa, mampu menyelaraskan keserasian 

fungsi jiwa, merasa dirinya berharga, 

serta bisa mengoptimalkan potensi yang 

ada dalam diri (Daradjat, 1983: 9). Al-

Ghazali (1059 - 1111) dalam 

pendapatnya mengistilahkan kesehatan 

jiwa dengan tazkiyah an-nafs atau 

penyucian jiwa (Jaya, 1994: 86).  

Selain itu, sebagaimana dalam 

penjelasan Hasan Langgulung, 

sumbangan kesehatan mental dalam 

pendidikan Islam, bisa berdampak pada 

pengembangan kemampuan berfikir 

kreatif atau kecakapan kognitif, kerelaan 

diri atau kecakapan afektif, dan 

pengembangan dimensi spritual 

individu. 

Maka, dalam pendidikan Islam peran 

kesehatan mental menjadi salah satu 

poin penting. Proses belajar 

sebagaimana yang dicita-citakan oleh 

pendidikan Islam, adalah perubahan 

perilaku individu menuju kepada 

kepribadian utama yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam, posisi kesehatan mental 

adalah bagaimana bisa membimbing 

kondisi kejiwaan agar suasana belajar 

terasa lebih mudah dinikmati. Karena, 

bila kondisi kejiwaan atau mental 

individu (maksud: peserta didik) sehat, 

implikasinya proses belajar akan mudah 

dijalani, begitu juga sebaliknya, bila 

mental kejiwaan tidak sehat atau sakit, 

implikasinya akan menghambat proses 

pembelajaran. 

Titik temu antara Hasan Langgulung 

dan tokoh yang lain, baik itu al-Ghazali 

atau Zakiah Daradjat, ketika berbicara 

tentang kesehatan mental dalam proses 

belajar, adalah membentuk kualitas 

mental yang baik, yakni dengan 

keterhindaran dari penyakit mental. 

Hasan Langgulung mengambil satu titik 

yakni nilai kebahagiaan. Bila manusia 

dalam hidupnya bisa bahagia lahir batin, 

bisa terindikasi kalau mental atau jiwa 

berada dalam posisi yang sehat, 

sebaliknya bila tidak bahagia atau 

mengalami gejala-gejala mental, posisi 

jiwa berada dalam kurang sehat atau 

mengalami penyakit mental. 

Pada dasarnya, gagasan pemikiran 

Hasan Langgulung terkait kesehatan 

mental dalam proses pendidikan Islam 

tidak ada yang baru. Hanya saja Hasan 

Langgulung menguatkan dalam aspek 

teoritis saja dan lebih mewarnai dunia 

diskursus disiplin ilmu, terlebih khusus 

dengan gagasan kesehatan mental. 

Berdasarkan uraian analisis di atas, 

gagasan Hasan Langgulung seperti 
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pengembangan potensi, masalah belajar, dan 

pembinaan mental, hal tersebut merupakan 

sebuah gejala dalam proses pendidikan 

khususnya pendidikan Islam, senantiasa 

untuk membentuk karakter individu yang 

sempurna untuk bisa menjalani kehidupan 

bermasyarakat dengan baik.  

Peran pendidikan dalam 

pengembangan potensi manusia, 

problematika belajar, dan pembinaan mental 

yang sehat, kesemuanya sebagai tolak ukur 

dalam pencapaian tujuan dari pendidikan 

Islam. Tujuan sejati dalam pendidikan Islam 

menurut Hasan Langgulung, sebagaimana 

pembahasan-pembahasan sebelumnya 

adalah sebagai nilai aktualisasi potensi 

manusia agar bisa bebas dengan diawasi 

oleh nilai-nilai Islam. Dalam Islam, 

sebagaimana amanah Q.S adz-Dzarȋyat [51] 

: 56 (Langgulung, 2004: 50), manusia 

mempunyai tanggung jawab untuk 

beribadah. Ibadah tersebut sebagai bukti 

pengakuan penciptaan juga sebagai syarat 

dalam mengaktualisasikan diri. 

Mencoba mencermati karakteristik 

tipologi pemikiran pendidikan Hasan 

Langgulung, dalam aliran perkembangan 

psikologi mutakhir, termasuk dalam corak 

humanis cum spiritual. Dalam aliran 

humanis, pendidikan didefinisikan sebagai 

proses memanusiakan manusia, di mana 

bebas berekspresi dalam proses belajar yang 

akan berinteraksi untuk memahami 

lingkungan sekitarnya dan dirinya sendiri. 

Sedangkan Hasan Langgulung menekankan 

arah pendidikan Islam adalah bebas 

beraktualisasi diri (self actualization) 

dengan diwarnai nilai-nilai Islam (al-Qur`an 

dan as-Sunnah). 

Jadi, bisa diidentifikasikan 

bahwasanya gagasan pemikiran pendidikan 

Islam dalam perspektif psikologi ala Hasan 

Langgulung bercorak pendidikan Islam 

humanis cum spritual. Artinya, pendidikan 

Islam membawa semangat adanya nilai-nilai 

kemanusiaan, yakni makhluk (maksud : 

peserta didik) ciptaan Tuhan  harus 

melangsungkan, mempertahankan, dan 

mengembangkan perilaku kehidupannya. 

Adapun caranya dengan mengaktualisasikan 

seluruh kekayaan potensi, yang tentunya 

harus senafas dengan al-Qur`an dan as-

Sunnah, seperti menumbuhkan semangat 

moralitas yang kuat, spritualitas yang tinggi, 

guna mewujudkan kepribadian individu 

yang utama. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan analisis di atas, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perkembangan potensi menurut Hasan 

Langgulung terdiri dari tiga kategori, 

yakni aspek kognitif, psikologis, dan 

jasmaniah. Ketiga aspek ini 

dibandingkan dengan tokoh-tokoh 

psikolog lainnya, pada dasarnya sama. 

Hanya saja, Hasan Langgulung 

memperkaya dengan nilai-nilai Islam, 

seperti disinyalir dalam al-Qur`an yang 

berkaitan dengan permasalahan 

perkembangan potensi manusia. 

Misalnya, QS al-Hajj [22]: 5, QS al-

Mu`minûn [23]: 12-16, al-Mu`min [40]: 

67, QS al-Qashash [28]: 14 dan lain 

sebagainya sehingga berimplikasi 

kepada pembahasan-pembahasan 

perkembangan potensi. Sebagaimana di 

dalam pembahasan para psikolog Barat 

hanya melihat aspek perkembangan 

perilaku yang tampak (overt behaviour), 

sedangkan Hasan Langgulung dan 

beberapa psikolog Islam lainnya, 

menambahkan kajian perkembangan 

potensi dari perilaku yang tidak tampak 

(innert behaviour). 

2. Belajar merupakan aktivitas yang 

menghubungkan gejala pendidikan 
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dengan psikologi. Hasan Langgulung 

membahas masalah belajar dengan 

mengemukakan teori proses belajar 

sosial. Teori ini sebagai pelengkap teori-

teori belajar sebelumnya sebagaimana 

yang sudah menjadi diskursus oleh 

psikolog Barat. Setidaknya, ada tiga 

teori belajar yang dikemukakan para 

psikolog Barat, di antaranya teori 

behavioristik, teori kognitif, dan teori 

humanistik. Dari ketiga teori tersebut, 

teori proses belajar sosial dari Hasan 

Langgulung senada dengan teori 

humistik ala Barat, karena 

berkembangnya diskursus teori humanis 

di kalangan Barat sejalan juga dengan 

gagasan dari Hasan Langgulung. 

Persamaan dari teori Humanis ala Barat 

dan teori proses belajar sosial ala Hasan 

Langgulung adalah menekankan aspek 

kebebasan berekspresi (aktualisasi 

potensi) di dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Hanya saja Hasan 

Langgulung menguatkan nilai-nilai 

Islam di dalamnya. Nilai-nilai tersebut, 

Hasan Langgulung mengistilahkan 

dengan kata “Taqwa”. 

3. Kesehatan mental menurut Hasan 

Langgulung merupakan pembentukan 

taraf kepribadian individu menuju 

kehidupan yang baik, dan membentuk 

kondisi psikis yang sehat dengan 

ditandai terhindarnya dari penyakit 

mental. Hasan Langgulung mengambil 

satu titik yakni nilai kebahagiaan, di 

mana bila manusia bisa bahagia lahir 

batin, maka bisa dinilai kalau mentalnya 

sehat, dan begitu juga sebaliknya. Hal 

inipun akan sangat berpengaruh dalam 

proses pendidikan, karena salah satu 

faktor berhasil atau gagalnya sebuah 

proses pendidikan, bisa ditentukan dari 

sehat mentalnya individu (peserta didik). 

Pada dasarnya gagasan Hasan 

Langgulung dengan psikolog lainnya 

adalah sama. Hasan Langgulung hanya 

lebih mewarnai diskursus seputar 

kesehatan mental (mental healty). 

4. Pada dasarnya, baik perkembangan 

potensi, masalah belajar, dan pembinaan 

mental merupakan gejala-gejala dalam 

proses pendidikan, khususnya 

pendidikan Islam, untuk membentuk 

karakter individu yang sempurna, salah 

satunya dengan cara bebas berekspresi 

dalam mengaktualisasikan segala 

potensi yang dimiliki, yang tentunya 

tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. 

Sebagaimana amanah dalam Q.S adz-

Dzarȋyat [51] : 56, bahwasanya manusia 

punya tanggung jawab dalam beribadah. 

Ibadah tersebut sebagai pengakuan 

penciptaan juga sebagai syarat dalam 

mengaktualisasikan diri. Maka bisa 

disimpulkan bahwa corak dari pemikiran 

pendidikan Islam ala Hasan Langgulung 

humanis cum spiritual. 
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