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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah key term (istilah kunci) yang paling vital dalam usaha 

pendidikan. Tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. 

Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam 

berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Selama ini 

Ibnu Khaldun membicarakan konsep-konsep belajar dalam pendidikan Islam, 

sudah merujuk pada pemikiran Barat. Artinya teori pendidikan Islam dipandu 

oleh teori-teori pendidikan Barat oleh Jean Piaget. Adapun para filosof yang 

telah memberikan sumbangan terhadap pendidikan Islam, di antaranya adalah 

al-Qabisi dan al-Ghazali mereka cenderung bersifat konservatif, Ibnu Sina, al-

Farabi dan al-Rusyd cenderung memandang persoalan pendidikan dengan 

kacamata religious rasional, Ibnu Khaldun cenderung bersifat rasional 

empiris2.  

Ibnu khaldun adalah seorang tokoh Islam yang banyak memberikan 

saham dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam, yang amat berharga 

dan tidak kecil pengaruhnya terhadap pendidikan Islam dewasa ini. Corak 

pemikirannya yang rasionalistik-empiristik inilah yang dijadikan dasar 

pijakan oleh Ibnu Khaldun dalam membangun konsep-konsepnya mengenai 

pendidikan, dan juga akan menjadi faktor asasi bagi suksesnya tujuan 

                                                           
2 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: P.T. Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 94. 
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pendidikan serta untuk merealisasikan berbagai sasaran yang dicita-citakan 

dalam proses pembelajaran.   

Memandang pentingnya aspek pendidikan terhadap manusia, maka 

perlu kiranya dalam setiap usaha pendidikan didasarkan pada landasan yang 

berpijak pada nilai-nilai yang ideal. Dasar nilai-nilai ideal yang menjadi dasar 

pendidikan Islam haruslah merupakan sumber kebenaran dan kekuatan yang 

dapat mengantarkan pada aktifitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung 

di dalamnya haruslah bersifat universal dan dapat dikomunikasikan untuk 

seluruh aspek kehidupan manusia serta merupakan standar nilai yang dapat 

mengevaluasi kegiatan yang berjalan3. Untuk menunjukkan signifikasi teori 

Ibnu Khaldun dengan teori belajar modern, penulis akan menyandingkan 

dengan teori Jean Piaget. 

Jean Piaget adalah seorang teoritikus yang sangat berpengaruh dalam 

bidang perkembangan kognitif, penelitian yang dilakukan memberikan garis 

besar dari sistem kognitif anak pada tahap-tahap perkembangannya. Para 

pendidik memandang bahwa teori Jean Piaget dapat dipakai sebagai dasar 

pertimbangan guru di dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di 

dalam kurikulum. Mempelajari disiplin ilmu pengetahuan Jean Piaget dalam 

hal psikologi, seseorang harus berusaha mempelajari landasan filosofisnya 

dan latar belakang sejarahnya, jangan menerima mentah-mentah teori secara 

                                                           
3 Muhaimin dan M. Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka 

Kajian Operasionalnya (Bandung: Trigenda Karya, 2008), hlm. 144. 
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praktiknya, tanpa adanya penyeleksian mana yang sesuai dengan ajaran Islam 

dan mana yang tidak4. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka muncullah istilah “Islamisasi 

Pengetahuan”5 maksudnya adalah mengislamkan atau penyucian terhadap 

ilmu pengetahuan produl non Islam (Barat), sebagai upaya membangun   

kembali semangat umat Islam mengkaji pengetahuan, mengembangkannya 

melalui pendekatan ilmiah dan filosofis yang merupakan perwujudan dari 

komitmen terhadap doktrin dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an 

dan as-Sunah. 

Malihat kenyataan di atas, maka pengajuan penelitian skripsi ini akan 

membahas tentang titik temu antara konsep belajar Ibnu Khaldun dan Jean 

Piaget, karena antara pandangan kedua tokoh tersebut mempunyai perbedaan 

pengertian tentang masalah belajar, yang mana dengan memahami keduan 

konsep belajar tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses 

belajar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sangat tertarik 

untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Sumbangan konsep 

belajar Ibnu Khaldun dan Jean Piaget terhadap pembelajaran pendidikan 

agama Islam”. 

 

 

                                                           
4 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2006), hlm. 54. 
5 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 

hlm. 337.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimanakah konsep belajar menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan Jean 

Piaget? 

2. Bagaimanakah sumbangsih konsep belajar Ibnu Khaldun dan Jean Piaget 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas, 

yakni untuk:  

1. Mendeskripsikan konsep belajar menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan 

Jean Piaget. 

2. Mendeskripsikan sumbangsih konsep belajar Ibnu Khaldun dan Jean 

Piaget dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Dapat menambah wacana tentang konsep belajar dalam pandangan Ibnu 

Khaldun dan Jean Piaget. 
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2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi peneliti:  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami 

konsep belajar, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Bagi peneliti yang akan datang:  

Dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian-penelitian sejenis. 

c. Bagi pembaca:  

Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konsep belajar 

pendidikan Islam dan Barat. 


