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KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT BUYA 

HAMKA TAHUN 1950-1980: TELAAH BUKU FALSAFAH HIDUP  DAN 

PRIBADI HEBAT 

 

ABSTRAK 

Buya Hamka adalah seorang yang dengan pemikiran-pemikirannya banyak 

mempengaruhi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya buku 

Hamka yang selalu diterbitkan ulang semenjak awal terbitnya hingga saat ini. 

Permasalahan dunia pendidikan di Indonesia adalah permasalahan yang tidak 

akan habis-habisnya dan seolah tidak akan ada usainya. Satu masalah selesai 

muncul kembali masalah yang baru. Salah satu masalah yang muncul dalam dunia 

pendidikan hari ini adalah terjadinya pengesampingan nilai dan akhlak dalam 

setiap kegiatan pendidikan. Lebih spesifik lagi apabila melihat dari kaca mata 

teori pendidikan Islam, pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada ranah 

ta‘līm dan tarbiyah saja, dan mengesampingkan ranah ta’dīb, sehingga secara 

tidak langsung mengantarkan manusia pada paham yang materialistis. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa konsep 

pemikiran pendidikan Islam menurut Buya Hamka pada tahun 1950-1980, agar 

mampu diterapkan pada dunia pendidikan kontemporer yang penuh dengan 

problem-problem ketimpangan nilai-nilai dan akhlak.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak penelitian kajian 

pustaka (library research), itu artinya semua data yang diperoleh mengacu kepada 

sumber-sumber data tertulis, berupa buku-buku, naskah, artikel maupun dokumen 

yang relevan dengan penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan filosofis-

historis menggunakan pendekatan teori filsafat pendidikan. Selanjutnya metode 

analisis dilakukan dengan pendekatan metode analisis kualitatif yaitu secara 

spesifik mencari korelasi, koherensi, dan relevansi, hingga memunculkan 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.   

Penelitian menunjukkan bahwa konsep pemikiran Buya Hamka tentang 

pendidikan Islam pada tahun 1950-1980 adalah menekankan pada upaya 

maksimal dalam menumbuhkan dan menguatkan pribadi. Pribadi individu yang 

mencakup dari akal, budi, cita-cita dan bentuk fisik seseorang yang harus 

dikembangkan semaksimal mungkin dan seutuhnya. Cara pelaksanaan pendidikan 

dalam menumbuhkan pribadi individu dapat dilaksanakan dengan melatih berfikir 

dan melatih keterampilan bekerjanya dengan baik, sehingga harapannya mampu 

memberi manfaat dalam mempersiapkan generasi-generasi yang mandiri dan 

bertanggung jawab (manusia merdeka dan manusia masyarakat) yang mampu 

mengindahkan semua aturan nilai dan akhlak. Dengan demikian, pemikiran 

tersebut mampu menjadi solusi alternatif dalam menyusun rumusan visi, misi, dan 

tujuan pendidikan nasional terlebih khusus pendidikan Islam dengan tidak 

mengesam-pingkan nilai-nilai akhlak dan moral dengan menyeimbangkan ranah 

ta‘līm, tarbiyah dan ta’dīb. 

 

Kata Kunci : Konsep Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan,  dan Pribadi 
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ABSTRACT 

Buya Hamka is a man whose thoughts are affecting many people of 

Indonesia. It can be seen from his works that are always republished since their 

publications to these days. Problems of educational world in Indonesia are never 

ending ones and as if there will no end. One problem is solved, and then a new 

one rises. One of problems emerging in educational world is the occurrence of 

value and character abandonment in every educational activity. More specifically, 

when it is seen from theories of Islamic education, Indonesian education is more 

ta‘līm and tarbiyah oriented only, and it is setting aside ta’dīb domain, so that it is 

indirectly bringing humans to principles of materialism. 

Therefore, purpose of the research is to know what is the concept of Islamic 

educational thought according to Buya Hamka of 1950-1980, in order to make it 

to be applicable in the contemporary educational world that is full with problems 

of value and character gaps. 

The research is qualitative one with library research design. It means all data 

of the research are referring to written data sources such as books, scripts, articles 

and documents that are relevant to the research. The research uses a philosophical-

historical approach by using theory of educational philosophy. Then, analysis 

method is conducted by using qualitative analysis, namely specifically seeking for 

correlation, coherence and relevance so that conclusion can be drawn according 

to the purpose of the research. 

The research indicates that concept of Buya Hamka thought on Islamic 

education during 1950-1980 has been emphasizing on maximum efforts in 

growing and strengthening personality. Personality of an individual which is 

covering his or her mind, intelligence, ideals and shape of physic should be 

developed maximally and completely as possible. The way of education in 

growing personality of an individual can be performed by training to think and 

training his or her working skill as good as possible, with the hope it will be able 

to provide benefit in preparing self-supported and responsible young generation 

(an independent and social human being) that is able to obey all rules of values 

and character. Thus, Such thought should be able to be alternative solution in 

preparing formula, vision, mission and goals of national education, especially 

Islamic education that is not setting aside values of moral and character by 

balancing domains of ta‘līm, tarbiyah, and ta’dīb. 

 

Key words: Concept of Islamic education, Educational thought, and Personality 

 

1. PENDAHULUAN 

Siapa yang tidak mengenal Buya Hamka. Semua ulama dan cendekiawan 

di seluruh Nusantara saat ini pasti mengenalnya. Nama aslinya adalah Haji 

Abdul Malik Karim Amrullah, seorang cendekiawan sekaligus ulama yang 

lahir di Maninjau Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908.
1
 Hamka 

dikenal sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah, disamping dikenal 

                                                           
1
Hamka, Falsafah Hidup (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm. Sinopsis halaman belakang. 
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sebagai salah seorang tokoh Masyumi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai 

salah seorang tokoh ulama sastrawan.
2
 

Karya-karya Buya Hamka merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya-karya yang diminati oleh pembaca-pembacanya di seluruh Nusantara. 

Buku-bukunya selalu hampir terjual habis hingga mengalami beberapa kali 

cetak ulang. Karya-karyanya tidak hanya diminati di Indonesia saja, namun 

juga di Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, dan Thailand Selatan, hingga 

menjadi salah satu buku rujukan dalam bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 

sosialserta rumpun ilmu lainnya
3
. Buku-bukunya itu, seperti buku yang 

berjudul, Falsafah Hidup
4
, Tasawuf Moderen

5
, Lembaga Budi

6
, Pribadi 

Hebat
7
, Lembaga Hidup

8
, Sejarah Umat Islam

9
, Tafsir Al-Azhar

10
, 

Tenggelamnya Kapal van der Wijck
11

, dan Di Bawah Lindungan Ka’bah.
12

 

Dengan demikian, melihat beberapa hal di atas, dapat dikatakan bahwa 

pengaruh karya-karya Buya Hamka begitu sangat besar dalam pemikiran 

maupun praktik kehidupan masyarakat secara umum dan masyarakat Islam 

pada khususnya. Karena, dapat dilihat secara tidak langsung betapa besar minat 

dari masyarakat yang membaca buku-buku karyanya, atau dalam ungkapan 

sederhana, karya-karya Buya Hamka yang selalu dicetak ulang setelah pertama 

kali terbitnya itu, menunjukkan adanya betapa besar minat baca masyarakat 

terhadap karya-karyanya tersebut. Kemudian, sebagai bukti lain adanya 

pengaruh pemikiran Buya Hamka di dalam dunia pendidikan di masyarakat, 

dapat dilihat juga dua institusi pendidikan yang secara tidak langsung memiliki 

hubungan erat dengan beliau yaitu sekolah Al-Azhar dan UHAMKA Jakarta 

(Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka). Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh dari pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang terrepresentasi dari 

kedua lembaga itu.   

Pendidikan Islam adalah sebuah upaya sadar dan terrencana dari seorang 

guru untuk berupaya menumbuh-kembangkan kemampuan jiwa dan raganya 

secara sempurna sesuai dengan panduan syar‘ī dari Al-Quran dan Hadis Nabi 

Muhammad SAW, sehingga tercipta insan manusia yang sempurna untuk 

mampu menjalankan tugasnya sebagai khalīfah dimuka bumi dan sekaligus 

sebagai ‘abdullah.
13

 Dalam khazanah dunia pendidikan Islam, dikenal istilah 

                                                           
2
Irfan Hamka, Ayah (Kisah Buya Hamka: Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, 

Politisi, Kepala Rumah Tangga sampai Ajal Menjemputnya) (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), 

hlm. 289-291. 
3
Http//Biografi Buya Hamka-Biografi (Referensi Biografi Tokoh dan Public Figur) Web.Httm. 

Diunduh pada Tanggal 25 Januari 2016 Jam10.51 WIB. 
4
Hamka, Falsafah Hidup (Jakarta: Pustaka Dini Sdn, 2006). 

5
Hamka, Tasawuf Modern (Jakarta: Republika Penerbit, 2015). 

6
Hamka, Lembaga Budi (Jakarta: Republika Penerbit, 2015). 

7
Hamka, Pribadi Hebat (Jakarta: Gema Insani, 2014). 

8
Hamka, Lembaga Hidup (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001). 

9
Hamka, Sejarah Umat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 

10
Hamka, Tafsir Al Azhar Jilid 1-9 (Jakarta: Gema Insani, 2014). 

11
Hamka, Tenggelamnya Kapal van der Wijck (Jakarta: Balai Pustaka, 2014). 

12
Irfan Hamka, Ayah, hlm. 243-244. 

13
Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 34. 
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dalam bahasa Arab yang memiliki makna untuk memberikan penjelasan 

tentang istilah yang menunjukkan pengertian pendidikan dalam Islam yaitu, 

ta‘līm, tarbiyah, dan ta’dīb. Ta‘līm adalah pendidikan dengan makna 

pengajaran. Tarbiyah adalah pendidikan dengan makna memelihara dan 

mengayomi. Sedangkan ta’dīb adalah makna pendidikan yang berkaitan 

dengan tata cara berperilaku dan berucap yang baik atau lebih dikenal dengan 

pendidikan moral atau karakter dalam rangka pembentukan individu yang 

bermartabat
14

 secara menyeluruh dan terintegrasi.
15

 Akan tetapi dengan melihat 

dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, arah gerak tujuan 

pendidikan Islam lebih cenderung bersifat ta‘līm dan tarbiyah saja, disebabkan 

pemahaman dan pemikiran masyarakat yang cenderung bersifat materialistis 

dan berorientasi kebendaan. 

Buya Hamka menjadi salah seorang sosok yang sangat relevan dalam 

memberikan pengaruh terhadap pemikiran di masyarakat. Selain itu, khusus 

bagi dunia pendidikan di Indonesia, Hamka dengan ketokohannya sebagai 

seorang ulama sekaligus ilmuwan, diharapkan dengan pemikiran-pemikiran 

pendidikannya mampu memberikan solusi alternatif terhadap kondisi 

ketimpangan pendidikan Islam di atas, termasuk peran dalam memberikan 

sumbangsih konsep pemikiran pendidikan Islam yang diindikasikan mulai 

mengarah kepada tujuan pendidikan yang tidak sesuai koridor syar‘ī. Kajian 

mengambil rentang waktu antara 1950-1980 disebabkan karena pada periode 

itu kiprah Buya Hamka mengalami berbagai peristiwa-peristiwa penting yang 

mencerminkan dalam sikap hidupnya untuk kemudian memiliki harapan dapat 

dibawa pada kontektualisasi kondisi masyarakat saat ini (kontemporer).  

Maka dari itu, penulis menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Konsep Pemikiran Pendidikan Islam menurut  Buya Hamka Tahun 

1950-1980: Telaah Buku Falsafah Hidup dan Pribadi Hebat”. Dari uraian-

uraian singkat latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah yang akan menjadi fokus pembahasan penelitian ini yaitu: (1) Apa 

konsep pemikiran Buya Hamka tentang hakikat pendidikan dan tujuan 

pendidikan Islam berdasarkan telaah karya-karyanya pada tahun 1950-1980? 

(2) Bagaimana cara pelaksanaan pendidikan Islam menurut Buya Hamka 

berdasarkan telaah karya-karyanya pada tahun 1950-1980? (3) Apa manfaat 

pendidikan Islam menurut Buya Hamka berdasarkan telaah karya-karyanya 

pada tahun 1950-1980 untuk menyikapi realitas dunia pendidikan yang terjadi? 

(4) Apa relevansi pemikiran pendidikan Islam Buya Hamka dengan problem 

pendidikan Islam kontemporer ? 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya adalah proses sistematis dan rasional untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode-metode 

                                                           
14

Ali Ashraf, Horizon Baru Pendidikan Islam, terjemahan Sori Siregar (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1989), hlm. vii-ix. 
15

Ibid, hlm. 105. 
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yang dapat dipergunakan selama penelitian berlangsung dari awal sampai 

akhir untuk mendukung kevalidan data yang ada, sehingga diperoleh 

tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
16

 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang bercorak studi 

pustaka (library research), di mana jenis penelitian yang sumber datanya 

berasal dari naskah-naskah berupa dokumen. Adapun penelitian dilakukan 

dengan pendekatan filosofis-historis yaitu, data yang diteliti merupakan 

data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan buku-buku teks yang 

relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan, berupa telaah 

sejarah maupun telaah terhadap pemikiran seorang tokoh, untuk kemudian 

dianalisis maknanya secara mendalam, sehingga dapat merumuskan 

sebuah konsep tertentu.
17

 

Selanjutnya, pada penelitian studi pustaka data-data yang sudah 

terkumpul tersebut, dicari pola, keterkaitan, pengaruh, hukum, konsep dan 

prinsip-prinsip yang ada, sehingga menjadi bangunan konsep teori yang 

runtut dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, pada 

penelitian studi pustaka, berkaitan erat dengan sejarah kejadian atau 

kronologi tentang suatu peristiwa maupun berkaitan erat dengan sosok 

seorang tokoh.
18

 Penelitian studi pustaka kali ini menggunakan cara 

berfikir secara induktif. Peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin 

dari sumber data yang sudah ditentukan tentang persoalan yang relevan 

dengan objek penelitian yang dilakukan, kemudian dianalisis hingga 

mampu menghasilkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

utama  penelitian.
19

 

 

2.2 Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif yang bercorak kepustakaan (penelitian studi 

pustaka) maka, ada dua sumber data sebagai bahan kajian atau 

pembahasan pada penelitian itu, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data primer adalah data utama yang menjadi sumber data pokok 

dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data selain data primer 

namun memiliki relevansi dengan objek utama pembahasan penelitian.
20

 

Data primer penelitian ini diperoleh dengan mengacu kepada 

bukukarya Buya Hamka sendiri yaitu, buku dengan judul Falsafah Hidup 

dan Pribadi Hebat. Karena dari kedua buku itu dapat merepresentasikan 

pemikiran Hamka pada rentang waktu tahun 1950-1980 baik itu aspek 

pemikiran maupun sikap hidupnya. Alasan mengapa mengambil kedua 

buku tersebut adalah, karena banyak bentuk refleksi pemikiran Buya 

                                                           
16

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

hlm. 5. 
17

Abudin Nata, Filasafat Pendidikan Islam 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. v-vi. 
18

Amin Abdullah, Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Multidisipliner) (Yogyakarta: 

Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 192. 
19

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi Universitas 

Gajah Mada), hlm 37. 
20

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta), hlm. 1-3. 
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Hamka yang tertulis dalam kedua buku tersebut yang dapat tercermin 

dalam sikap dan perilakunya,  terutama saat Hamka mengalami berbagai 

peristiwa yang penting pada tahun 1950-1980.
21

 

Sedangkan sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku lain yang 

relevan dengan pembahasan penelitian. Baik itu karya-karya lain dari Buya 

Hamka sendiri, seperti Tasawuf Moderen, Ghirah dan Tantangan Hidup 

Umat Islam
22

, Sejarah Umat Islam, Pelajaran Agama Islam
23

, Lembaga 

Hidup maupun karya-karya yang ditulis oleh penulis-penulis lainnya, 

dalam bentuk buku, artikel, atau penelitian yang mendukung dalam 

penelitian ini. Di antara contoh buku yang menjadi sumber data sekunder 

pada penelitian ini adalah buku dengan judul Ayah yang ditulis sendiri 

oleh anak beliau Irfan Hamka. Selain itu, sebagai salah satu penelitian 

yang menjadi bahan rujukan dan menjadi salah satu sumber data sekunder 

pada penelitian ini adalah hasil penelitian dosen dari UNY (Universitas 

Negeri Yogyakarta) dengan Judul“Buya Hamka dan Muhammadiyah” 

yang disusun oleh Sardiman, M.Pd. 

 

2.3 Metode Analisis Data  

Penelitian ini, menggunakan metode analisis deskriptif dengan model 

pendekatan filosofis-historis. Analisis deskriptif yang terdiri dari tiga 

kegiatan pokok yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.
24

 Pertama, reduksi data yaitu, setelah pengumpulan data 

selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memilah data yang 

sesuai dengan objek penelitian dari semua data yang telah diperoleh yaitu 

dengan menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan mem-

buang atau mensortir data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, maka 

data yang relevan dengan penelitian akan lebih mudah untuk diinter-

pretasikan pada tahap yang selanjutnya. Tahap kedua, data akan disajikan 

dalam bentuk narasi yang sistematis untuk dapat dideskripsikan. 

Kemudian tahap yang ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang 

sudah disajikan dengan menggunakan analisis yang relevan dengan objek 

penelitian untuk kemudian dapat diambil poin-poin penting yang sesuai 

dengan objek penelitian.
25

 

Selain itu, metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang menjadi 

bahan kajian atau pokok pembahasan secara mendalam melalui 

pendekatan filosofis. Selanjutnya, data penelitian yang telah terkumpulkan 

tadi dianalisis dengan pendekatan analisis data secara kualitatif yaitu 

mencari korelasi, koherensi, dan relevansi dari data yang ada. Kemudian, 

pada akhirnya proses analisis tersebut akan memberikan deskripsi atau 

gambaran secara menyeluruh (komprehensif) dan saling terkait (integral) 

                                                           
21

Irfan Hamka, Ayah, hlm. 253-263. 
22

Hamka, Ghirah dan Tantangan Hidup Umat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1957). 
23

Hamka, Pelajaran Agama Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2012). 
24

Amin Abdullah, Metodologi, hlm.195. 
25

Ibid, hlm. 196. 
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dengan jelas dan runtut mengenai objek yang menjadi tujuan utama 

penelitian.
26

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konsep Pendidikan Islam menurut Buya Hamka  

3.1.1 Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam menurut Buya Hamka  

Rumusan hakikat pendidikan menurut Buya Hamka 

menekankan pada pembentukan karakter individu dengan warna-

warna yang Islami atau dalam karya tulisannya disebut dengan 

istilah pribadi. Pribadi yang mapan dengan segala potensi manusia 

untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya sesuai dengan jalan 

hidup seorang muslim.  

Buya Hamka dalam memandang hakikat pendidikan Islam 

adalah sebuah upaya untuk menumbuh-kembangkan segala potensi 

manusia, yaitu meliputi akal, budi, cita-cita dan bentuk fisik agar 

terwujud pribadi yang baik serta dapat tercermin dalam sikap dan 

perilaku sehari-hari sesuai dengan panduan jalan hidup Islami. 

Kemudian, tujuan pendidikan Islam menurut Buya Hamka jika 

melihat tulisan-tulisannya pada buku Falsafah Hidup dan Pribadi 

Hebat, adalah supaya anak-anak (peserta didik) disingkirkan dari 

perasaan menganiaya orang lain (kekerasan yang kuat terhadap yang 

lemah). Dengan harapan pendidikan mampu menanamkan rasa 

bahwa diri sendiri (peserta didik) ini ialah anggota masyarakat dan 

tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat atau menjadikan sebagai 

orang masyarakat. Selanjutnya, pendidikan sejati mampu 

membentuk anak-anak berkhidmat kepada akal dan ilmunya, bukan 

kepada hawa dan nafsunya, serta bukan kepada orang yang 

menguasainya (menggagahi dia).   

 

3.1.2 Cara Pelaksanaan Pendidikan Islam menurut Buya Hamka 

Buya Hamka membagi dua kegiatan yang harus dilakukan oleh 

setiap individu dalam pembentukan pribadi itu, yaitu berfikir dan 

bekerja. Berfikir itu artinya mampu menyusun teori yang benar dan 

bekerja mampu menerapkan teori tersebut dalam proses kerja secara 

maksimal dengan benar pula.  

Lebih lanjut menurut Buya Hamka proses atau cara 

pelaksanaan pendidikan Islam demi menuju kesempurnaan pribadi 

yang diberikan Tuhan terdiri dari dua kegiatan penting yaitu melatih 

berfikir dan melatih bekerja secara saling berkaitan dan menyeluruh. 

Selanjutnya, secara lebih rinci kedua kegiatan itu Buya Hamka 

menjelaskan, yang masuk dalam kelompok melatih berfikir adalah 

proses pendidikan dilakukan dengan diawali mengetahui bakat anak, 

menuntun kebebasan berfikir anak (dengan keteladanan), mengajak 

mereka berdiskusi (musyawarah), mengajarkan mereka ilmu-ilmu 
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(agama dan sains secara terpadu) agar mereka dapat berkhidmat pada 

akal dan jiwanya. Kemudian yang masuk dalam kelompok melatih 

bekerja adalah mengajarkan kepada anak-anak kemandirian, tidak 

memaksa, dan mengajarkan sikap tanggung jawab kepada mereka 

(tidak terlalu dimanjakan).  

 

3.1.3 Manfaat Pendidikan Islam menurut Buya Hamka 

Manfaat pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah untuk 

mempersiapkan anak-anak didik yang tangguh (mental maupun ilmu 

pengetahuan) dalam menghadapi tantangan zaman yang akan 

semakin berat. Secara eksplisit untuk menyiapkan generasi-generasi 

yang cakap dalam segala bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, pendidikan, dll) dalam rangka mengisi dan 

mempertahankan kemerdekaan negara, agar tidak menjadi budak di 

negeri yang kaya. Dengan ungkapan lain pendidikan mampu 

bermanfaat dalam menciptakan manusia-manusia yang mandiri 

(manusia yang merdeka).   

 

3.2 Analisis Konsep Pemikiran Pendidikan Islam menurut Buya Hamka 

Tahun 1950-1980 

3.2.1 Analisis Korelasi dan Koherensi  

Pembahasan kali ini, akan mencoba melihat akan adanya 

hubungan dan konsistensi (koherensi) di antara konsep pemikiran 

pendidikan Buya Hamka untuk mendukung kredibilitas dan 

keabsahan teori yang dikemukakannya. Uraian dan pembahasan 

yang lebih lanjut adalah sebagaimana di bawah ini: 

3.2.1.1 Korelasi antara Konsep Hakikat dan Tujuan Pendidikan    

Analisis Korelasi antara hakikat dan tujuan pendidikan  

adalah penumbuh-kembangan potensi manusia yang meliputi 

akal dapat diarahkan dalam meraih tujuan agar manusia 

berkhidmat kepada akal dan ilmunya. Kemudian, potensi 

budi dan cita-cita dapat diarahkan agar manusia disingkirkan 

dari perasaan menganiaya kepada orang lain dan agar tidak 

berkhidmat kepada orang lain (di bawah kuasa orang lain). 

Selanjutnya, potensi bentuk fisik diarahkan kepada sikap 

kerendahan hati, ini sebagai makna menghindarkan dari 

berkhidmat kepada hawa dan nafsu seseorang. Bentuk fisik 

dalam konsep ini bukan bentuk fisik secara lahir melainkan 

bentuk fisik dalam makna penampilan. Karena dengan 

pemaknaan bentuk fisik sebagai penampilan dapat meliputi 

kesehatan badan, ketangkasan fisik, kebersihan, keseder-

hanaan, dan kerapihan dalam berpakaian. 

Dengan demikian ada hubungan yang signifikan dalam 

rumusan konsep hakikat dan tujuan pendidikan menurut 

Buya Hamka. Potensi akal mengisyaratkan pendidikan 
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terhadap rasio manusia, potensi budi dan cita-cita meng-

isyaratkan tentang pendidikan akhlak atau nilai, serta potensi 

bentuk fisik mengisyaratkan tentang pendidikan jasmani 

dengan prinsip nilai-nilai akhlak yang benar (kebersihan dan 

kerapihan). 

3.2.1.2 Korelasi antara Hakikat, Tujuan, dan Cara Pelaksanaan 

Pendidikan 

Analisis konsep kedua adalah korelasi antara hakikat, 

tujuan, dan cara pelaksanaan pendidikan, untuk proses 

menumbuh-kembangkan potensi akal dapat dilakukan dengan 

cara melatih berfikir dengan penekanan sesuai dengan bakat, 

menuntun kebebasan berfikir, melibatkan dalam diskusi dan 

mengajarkan kepada anak-anak ilmu-ilmu. Kemudian, untuk 

potensi budi dan cita-cita, dapat dilakukan dengan melatih 

berfikir dan bekerja dengan penekanan pada keteladanan, 

menanamkan kepada mereka ilmu-ilmu, memberikan kepada 

anak peran (mengajarkan kepada anak kemandirian dan 

tanggung jawab).  

Selanjutnya, untuk potensi bentuk fisik dapat dilakukan 

dengan cara lebih banyak melatih bekerja meskipun tanpa 

meninggalkan melatih berfikir dalam rangka mendukung 

hasil kerja yang benar, yaitu dengan memberikan 

keteladanan, melatih anak-anak kemandirian dan tanggung 

jawab.  

3.2.1.3 Korelasi antara Cara Pelaksanaan dan Manfaat Pendidikan 

Proses melatih berfikir dan melatih bekerja adalah dua 

kegiatan terpenting bagi manusia agar mampu mendaya-

gunakan seluruh potensi manusia, sehingga potensi manusia 

itu dapat berkembang dengan maksimal. Kemudian, apabila 

manusia itu dihadapkan kepada suatu persoalan, maka akan 

menghasikan suatu hasil yang terbaik. Namun, apabila kedua 

proses tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka manusia 

akan menjadi bodoh dan cenderung menjadi pemalas, 

sehingga mudah ditipu dan dikendalikan oleh orang lain (di 

bawah kuasa orang lain).  

Hal inilah yang dapat menyebabkan manusia terjajah 

(hilang dari kemerdekaan dirinya). Meskipun dia kaya akan 

sumber daya, namun karena tidak dapat mengelolanya, maka 

orang lain yang menikmatinya. Dia hanya menjadi orang 

yang menikmati sedikit kekayaannya dan orang lain yang 

justru menikmati kekayaan itu.  

Dengan demikian, pemberdayaan berfikir dan bekerja 

secara maksimal pada setiap diri individu memilikikaitan 

yang erat dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang 

merdeka, karena semua potensi (pribadi) dapat dikembang-
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kan dengan maksimal dan dapat diaktualisasikan dengan 

sebaik-baiknya. 

3.2.1.4 Koherensi Hakikat, Tujuan, Cara Pelaksanaan dan Manfaat 

Pendidikan  

Nilai esensial atau sebagai kata kunci di dalam konsep 

pendidikan Islam menurut Buya Hamka pada tahun 1950-

1980 adalah pembentukan dan penguatan pribadi pada 

manusia. Keajegan antara konsep-konsep pemikiran 

pendidikan Hamka dapat dilihat dari hubungan atau korelasi 

sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya. Dengan 

demikian, dapat dilihat hakikat pendidikan menurut Buya 

Hamka sangat menekankan pada pembentukan pribadi yang 

meliputi akal, budi, cita-cita dan bentuk fisik dengan tujuan 

pendidikan demi terwujudnya anak-anak (peserta didik) yang 

disingkirkan dari perasaan menganiaya orang lain (kekerasan 

yang kuat terhadap yang lemah). 

Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari 

pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah untuk 

menjadikan manusia yang merdeka karena memiliki pribadi 

yang kuat, sehingga mereka mampu mengatur bangsanya 

sendiri (kemandirian). Dengan demikian, mereka mampu 

berperan dalam setiap bidang kehidupan dengan sebaik-

baiknya.Jadi, inti bangunan konsep pemikiran pendidikan 

Islam menurut Buya Hamka (koherensi antara hakikat, 

tujuan, cara pelaksanaan dan manfaat pendidikan) adalah 

menekankan (nilai substansial) pada penumbuhan dan 

pemantapan pribadi setiap individu secara optimal melalui 

proses melatih berfikir dan bekerja agar dapat berperan di 

masyarakat sesuai dengan kecakapannya sehingga terwujud 

manusia yang merdeka.  

 

 

3.2.2 Analisis Relevansi 

Dengan pengkajian mendalam tentang konsep pendidikan 

Islam melalui tulisan-tulisannya, konsep pendidikan Islam menurut 

Buya Hamka adalah pendidikan yang berorientasi untuk penguatan 

pribadi (akal, budi, cita-cita dan bentuk fisik). Kondisi kontemporer 

pendidikan Indonesia, dapat dindikasikan lebih berorientasi pada 

hal-hal yang materialistis daripada penyempurnaan pribadi individu.  

Pemikiran pendidikan Buya Hamka tentang hakikat dan tujuan 

pendidikan yang berorientasi pada penguatan pribadi individu 

mampu menjadi solusi alternatif yang relevan dengan kondisi 

pendidikan kontemporer. Karena problem pendidikan kontemporer 

yang terlalu materialistis dapat diatasi dengan kembali pada 

penguatan pribadi individu secara benar. Penguatan pribadi itu 
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ditunjukkankepada pendidik, peserta didik dan semua orang yang 

terlibat dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, dapat menjadi 

upaya solutif dalam menghadapi segala problem dan tantangan 

pendidikan di Indonesia, khususunya problem pendidikan Islam.   

Selain itu, relevansi pemikiran pendidikan Buya Hamka 

dengan kondisi kontemporer dapat dilihat dari upaya yang dilakukan 

untuk menumbuhkan dan menguatkan pribadi melalui optimalisasi 

pembiasaan dalam melatih berfikir dan melatih bekerja anak didik. 

Dengan demikian, konsep cara pelaksanaan pendidikan menurut 

Buya Hamka memiliki relevansi dengan kondisi kontemporer 

sebagai upaya untuk menguatkan pribadi anak didik yang meliputi 

akal, budi, cita-cita dan bentuk fisik.  

Lebih lanjut, konsep tentang manfaat pendidikan menurut 

Buya Hamka relevan dengan kondisi pendidikan kontemporer dalam 

rangka memberikan rumusan paradigma pendidikan nasional untuk 

merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam yang seimbang 

dalam ranah ta‘līm, tarbiyah, dan ta’dīb secara menyeluruh dan 

terintegrasi. Dengan harapan, mampu mewujudkan generasi-generasi 

penerus yang kuat pribadinya, sehingga mampu berperan dalam 

setiap ranah bidang kehidupan di masyarakat secara mandiri tanpa 

ada kungkungan dari orang lain (penjajahan). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan kajian yang mendalam tentang konsep 

pemikiran pendidikan Islam menurut Buya Hamka pada tahun 1950-1980 

dapat dirumuskan beberapa rumusan konsep pendidikan Islam sebagai 

berikut,  

4.1.1 Hakikat dan Tujuan Pendidikan menurut Buya Hamka 

Hakikat pendidikan Islam adalah sebuah upaya menumbuh-

kembangkan segala potensi manusia yaitu meliputi akal, budi, cita-

cita dan bentuk fisik agar terwujud pribadi yang baik serta dapat 

tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan 

panduan jalan hidup Islami. Selain itu, tujuan pendidikan Islam 

adalah supaya anak-anak (peserta didik) disingkirkan dari perasaan 

menganiaya orang lain (kekerasan yang kuat terhadap yang lemah). 

Dengan harapan pendidikan mampu menanamkan rasa kepada 

peserta didik sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat 

melepaskan diri dari masyarakat atau sebagai orang masyarakat. 

Selanjutnya, pendidikan sejati mampu membentuk anak-anak 

berkhidmat kepada akal dan ilmunya, bukan kepada hawa dan 

nafsunya, serta bukan berkhidmat kepada orang yang menguasainya 

(menggagahi dia). 
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4.1.2 Cara Pelaksanaan Pendidikan Islam menurut Buya Hamka 

Cara pelaksanaan pendidikan Islam menurut Buya Hamka demi 

menuju kesempurnaan pribadi yang diberikan Tuhan terdiri dari dua 

kegiatan penting yaitu melatih berfikir dan melatih bekerja secara 

saling berkaitan.  

Secara lebih rinci kedua kegiatan itu, Buya Hamka menjelaskan, 

di antara yang masuk dalam kelompok melatih berfikir adalah proses 

pendidikan dilakukan dengan diawali mengetahui bakat anak, 

menuntun kebebasan berfikir anak (dengan keteladanan), mengajak 

mereka berdiskusi (musyawarah), mengajarkan mereka ilmu-ilmu 

(agama dan sains secara terpadu) agar dia dapat berkhidmat pada 

akal dan jiwanya. Kemudian di antara kegiatan yang masuk dalam 

kelompok melatih bekerja adalah mengajarkan kepada anak-anak 

kemandirian, tidak memaksa, dan mengajarkan sikap tanggung 

jawab kepada mereka (tidak terlalu dimanjakan). 

4.1.3 Manfaat Pendidikan Islam menurut Buya Hamka  

Manfaat pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah untuk 

mempersiapkan anak-anak didik atau generasi yang tangguh (mental 

maupun ilmu pengetahuan) dalam menghadapi tantangan zaman 

yang akan semakin berat. Secara eksplisit, manfaat pendidikan Islam 

menurut Hamka adalah untuk menyiapkan generasi-generasi yang 

cakap dalam segala bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, pendidikan, dll) tetapi senafas dengan segala 

aturan Islam dalam rangka mengisi dan mempertahankan 

kemerdekaan negara, agar tidak menjadi budak di negeri yang kaya 

(melatih kemandirian dan tanggung jawab) atau dalam ungkapan 

sederhana untuk membentuk manusia-manusia yang merdeka. 

4.1.4 Relevansi Pemikiran Pendidikan Buya Hamka dengan Pendidikan 

Kontemporer 

Relevansi konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Buya 

Hamka pada tahun 1950-1980 dengan dunia pendidikan kontemporer 

yaitu dalam rangka menumbuhkan dan menguatkan pribadi individu 

sebagai solusi alternatif di tengah-tengah berbagai masalah ketim-

pangan pendidikan yang terjadi di mana akar masalahnya disebabkan 

dari lemahnya pribadi. Selain itu, relevansi tersebut dapat dilihat dari 

upaya praktis untuk menumbuhkan perubahan paradigma pendidikan 

dalam merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam yang 

seimbang dalam ranah ta‘līm, tarbiyah, dan ta’dīb secara 

menyeluruh dan terintegrasi dengan satu kata pribadi. Karena pribadi 

menurut Buya Hamka memiliki makna lebih luas dan lebih 

menyeluruh secara terintegrasi, karena meliputi akal, budi, cita-cita 

dan bentuk fisik, sehingga mampu mewujudkan manusia yang 

mandiri serta manusia yang merdeka.  

 

 



 
 

13 
 

4.2 Saran 

Setelah mentelaah dan melakukan analisis dari uraian-uraian di atas, 

mengenai konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Buya Hamka, 

maka sebagai sebuah upaya untuk merekonstruksi dan penyempurnaan 

dalam khazanah pemikiran, serta pelaksanaan pendidikan, terlebih khusus 

pendidikan Islam di Indonesia, penulis menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 

4.2.1. Dengan ditemukan bahwa konsep hakikat pendidikan Islam adalah 

menekankan pada penumbuh-kembangan pribadi secara optimal, 

maka disarankan perlunya rekonstruksi paradigma berfikir 

berkaitan tentang konsep teori ilmu yang tidak terdikhotomi antara 

ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.  

4.2.2. Dengan ditemukan bahwa konsep pelaksanaan pendidikan Hamka 

adalah melatih berfikir dan melatih bekerja secara seimbang dan 

proporsional maka, penulis menyarankan pendidikan nasional 

Indonesia dapat menggunakan prinsip-prinsip pendidikan Islam 

dengan memberikan porsi waktu jam pelajaran agama dan 

keIslaman (akhlak dan tata nilai) yang lebih banyak, sehingga tidak 

terjadi pengesampingan nilai dan akhlak.  

4.2.3. Dengan mengacu pada konsep manfaat pendidikan Islam Hamka 

bahwa pendidikan harus mewujudkan manusia-manusia merdeka 

dan mandiri serta berguna bagi masyarakat, maka disarankan 

perumusan visi-misi pendidikan jangan sampai terlalu mengarah 

dalam ranah pragmatis-instrumental saja, tetapi juga harus 

rasional-religius-operasional secara terintegrasi.  

4.2.4. Melihat relevansi konsep pendidikan Islam Hamka dengan era 

kontemporer (dengan lebih menekankan konsep praktis teori 

tersebut), maka bagi peneliti-peneliti selanjutnya, penulis menya-

rankan untuk melengkapi penelitian ini dengan penelitian-

penelitian yang lain melalui pendekatan teori yang lebih 

operasional, dengan harapan dapat menemukan model sistem 

pendidikan Islam yang baru, yang lebih efektif, dan lebih efisien. 

4.2.5. Mengacu pada konsep cara pelaksanaan pendidikan Islam Buya 

Hamka yang diarahkan pada Soft Skill individu, maka bagi 

penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian ini 

dilengkapi dan dikembangkan dengan konsep teori pemikiran 

pendidikan Hamka yang lebih menekankan pada ranah 

keterampilan individu dengan tetap mengambil rujukan dari buku-

buku Hamka yang lain. 
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politisi-dan-sastrawan-besar diunduh pada tanggal 5 November 2015 Jam 

11.03 WIB. 

Http://id.wikipedia.org/wiki/ HajiAbdul Malik Karim Amrullahdan 

Http://vakho.multiply.com jornal /item/2/Biografi HAMKA diunduh pada 

tanggal 1 Januari 2016 jam 10.47 WIB. 

Http://Pemikiran Pendidikan Buya Hamka-Madayansyah Tambunan.Htm diunduh 

pada 18 Februari 2016 jam 14.56 WIB. 
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