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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuntowijoyo adalah seorang cendekiawan Muslim, pemikiran 

Kuntowijoyo perihal Islamisasi Pengetahuan memiliki keterkaitan yang kuat 

dengan ijtihad dari para intelektual muslim sebelumnya. Berangkat dari 

keprihatinannya atas sifat reaktif dari gagasan “Islamisasi Penge-tahuan”, 

Kuntowijoyo menawarkan suatu penyikapan yang baru dalam melihat 

hubungan antara agama (Islam) dan ilmu. Menurutnya, dalam hal ilmu, 

gerakan intelektual Islam harus bergerak dari teks menuju konteks. 

Ikhtiar keilmuan ini bersendikan tiga hal, yakni pertama “pengilmuan 

Islam” sebagai proses keilmuan yang bergerak dari teks Al-Qur’an menuju 

konteks sosial dan ekologis manusia.  Kedua,  “paradigma Islam” adalah hasil 

keilmuan, yakni paradigma baru tentang ilmu-ilmu integralistik, sebagai hasil 

penyatuan agama dan wahyu. Ketiga, “Islam sebagai Ilmu” yang merupakan 

proses sekaligus sebagai hasil.
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Melalui tiga sendi inilah, Kuntowijoyo mendorong perlunya 

pengembangan ilmu-ilmu sosial profetik, yang tidak hanya menjelaskan dan 

mengubah fenomena sosial tetapi juga memberikan petunjuk ke arah mana, 

untuk apa dan oleh siapa suatu transformasi harus dilakukan. 
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Nilai-nilai profetik Kuntowijoyo mencerminkan proses pendidikan, 

dengan klasifikasinya humanisasi kegiatan yang mampu mengembangkan 

psikomotorik dan rasa kepedulian sosial. Kemudian, liberasi merupakan 

pendidikan akal pikiran, dan transendensi merupakan pendidikan hati nurani 

yang melambung karena akidah serta pengalaman spiritual. 

Nilai-nilai profetik ini belum dimiliki oleh siswa pada umumnya, hal ini 

dirasakan karena masih banyak sikap dan perilaku siswa yang belum 

mencerminkan nilai-nilai itu. Sebagai contoh indikasinya banyak siswa yang 

kurang rajin dalam beribadah, kurangnya rasa peduli terhadap sesama teman, 

siswa kurang rajin dalam belajar (malas-malasan dalam belajar). 

Nilai-nilai profetik sangat diperlukan dalam upaya transformasi sosial  

dalam pembelajaran dan pembiasaan melakukan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran serta bertakwa kepada Allah sebagai manifestasi dari tanggung 

jawab profetik itu. Penelitian ini, mencoba melihat realitas sosial pendidikan 

Islam yang terjadi pada remaja yang belum memiliki kesadaran Ilahiyah untuk 

berbuat kebaikan. 

Harapan dari penelitian ini yakni mengetahui pelaksanaan nilai-nilai 

profetik di SMP Birrul Walidain. Dijalankannya program pendidikan nilai-nilai 

profetik itu agar dengan pengalaman spiritual yang dirasakan langsung oleh 

peserta didik dapat berdampak positif terhadap karakteristik dan kepribadian. 

Selain itu, agar  peserta didik memiliki sifat-sifat kenabian dan akhlakul 

karimah. 
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Hal ini dirasa di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen sudah 

mencerminkan pengamalan dari tiga konsep nilai-nilai profetik. Maka dari itu, 

penelitian ini penting untuk melihat klasifikasi program di sekolah itu dengan 

tiga konsep nilai-nilai profetik tersebut. 

Singkatnya, nilai-nilai profetik Kuntowijoyo mencerminkan proses 

pendidikan, dengan klasifikasi humanisasi sebagai bentuk kegiatan 

psikomotorik individu, liberasi sebagai pendidikan akal, sedangkan 

transendensi sebagai melambungkan hati, akidah, dan keyakinan spiritual. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaktualisasian nilai-nilai profetik Kuntowijoyo di 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen? 

2. Apakah hambatan dalam pengaktualisasian nilai-nilai profetik 

Kuntowijoyo di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai profetik Kuntowijoyo di SMP 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen dan mengetahui apa saja hambatan 

dalam pengaktualisasian nilai-nilai profetik Kuntowijoyo di SMP Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen. 



4 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, 

hingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan di atas, adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritik 

Secara teoritik, sebagai usaha untuk menambah kekayaan khazanah 

keilmuan dan memperluas wawasan intelektual dalam mempelajari nilai-

nilai profetik Selain itu juga bisa memberikan gambaran ide gagasan bagi 

para peneliti pendidikan Islam selanjutnya dengan menggunakan 

pendekatan lainnya. 

2. Manfaat secara Praktis 

Secara praktis, diharapkan mampu menawarkan pola kajian 

pendidikan Islam, bahkan jika mungkin, dapat dijadikan pertimbangan 

pemikiran dalam menyusun landasan pendidikan Islam kini atau di masa 

mendatang serta relevasinya nilai-nilai profetik dalam upaya pendidikan 

Islam di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen agar para siswa 

dapat berbuat baik dengan adanya kesadaran Ilahiyah menjalankan amar 

ma’ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab profetik. 


