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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka  

Dalam pengkajian pustaka yang dilakukan, peneliti mendapatkan lima 

penelitian relavan dengan tema kajian penelitian, berikut adalah kelima 

penelitian terdahulu dengan judul : 

1) Hasan Rohmadi,2017. “ Konsep Pendidikan Islam menurut K.H Ahmad 

Dahlan.” .Dalam penelitian ini memberikan penjelasan sumber utama 

pendidikan Islam adalah wahyu Allah SWT karena tujuan pendidikan 

islam bagian dari universal kehidupan manusia yang bisa mewujudkan  

ketaatan. Ahmad dahlan memberikan penjelasan bahwa dasar pendidikan 

harus dijunjung dan implementasikan dalam keseharian hidup manusia.5 

2) Dwi Puspa Khairunisa,2017. “ Pemikiran Pendidikan Islam menurut K.H 

Ahmad Dahlan “. Dalam penelitian ini memberikan  penjelasan bahwa 

Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah terutama sekolah-

sekolahnya yang menggunakan cerminan belanda kemudian 

meninterkoneksikan keagamaan dan pengetahuan umum. Ahmad dahlan 

berusaha menintergrasikan  kurikulum ilmu dan amal dengan tujuan 

membentuk wawasan keilmuan dan berpikir kritis dan luas.6 

 

 

                                                           
5 Hasan Rohmadi , Skripsi: Konsep Pendidikan Islam menurut KH.Ahmad Dahlan,2017). 

 
6 Dwi Puspita,Skripsi: Pemikiran Pendidikan Islam menurut KH. Ahmad Dahlan ( 2017 ) 
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3) Muhammad Fadli,2018. Konsep Pendidikan Islam Menurur K.H Ahmad 

Dahlan. Dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwa beliau 

melakukan semangat juang dalam membangun lembaga pendidikan yang 

dupayyakan bisa memurnikan dan mengajak umat Islam keluar dari 

pikiran tradisional.7 

4) Imam anas hadi,2019.” Pemikiran Ahmad Dahlan Dalam Pendidikan 

Islam.“ didalam kajian ini didapatkan tentang ajaran aqidah, dalam hal 

membahas tentang beragama itu harus diimbangi dengan amalan yang 

selaras sesuai dengan tindakan nayata atau pengamalan konkret untuk 

menjadikan hidup berkualitas mencapai tatanan masyarakat yang luas 

akan pemahaman keilmuan.8 

5)    Fika Fariha.2020. “Konsep Pendidikan Islam Integralistik Menurut K.H 

Ahmad Dahlan”. Mendeskripsikan tentang konsep pendidikan Islam 

terintregalisitik untuk menjaga kesimbangan pengetahuan. Ahmad dahlan 

menuturkan pendidikan Islam sebagai pewujudan manusia yang utuh. 

Dalam penelitian ini menjelaskan konsep pendidikan Islam intregalisik 

dapat terlihat dalam usahanya ketika mengintegrasikanilmu 

pengetahuan,menjaga keseimbangan, bercorak intelektual,moral dan 

religius. Pendidikan Islam menurutnya mewujudkan manusia yang utuh.9 

 

 

                                                           
7 Muhammad Fadli,Jurnal:Konsep Pendidikan Islam menurut KH.Ahmad Dahlan (2018 )  

8 Imam Anas Hadi Jurnal : Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Pendidikan Islam di 

Indonesia ( 2019 ) 

9 Fika Fariha Skripsi : Konsep Pendidikan Islam Islam Integralistik menurut KH.Ahmad 

Dahlan ( 2020 ) 
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B. Tinjauan Teoritik 

1 Pengertian Pembaharuan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pembaharuan berasal dari 

kata “Baru” yang artinya proses, cara, perbuatan membaharui dan proses 

mengembangkan kebudayaan terutama dilapangan teknologi dan ekonomi.  

Dalam Bahasa Arab, yang memiliki kesepadanan makna dengan kata 

pembaharuan adalah tajdid, maknanya antara lain innovation, 

reorganization dan modernization. Yaitu memperbaharui atau 

memodernkan.  

Timbulnya pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia baik dalam 

bidang agama, sosial dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh 

pembaharuan pemikiran Islam yang timbul dibelahan dunia Islam, 

terutama oleh pembaharuan pemikiran Islam yang timbul di Mesir, Turki 

dan India.   

Jika dilihat dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembaharuan adalah suatu proses perubahan kearah perbaikan 

dalam rangka memperbaiki tatana atau sistem lama yang dianggap tidak 

relevan lagi agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang 

ini. Kaitannya dengan pengertian pembaharuan berarti upaya untuk 

melakukan perubahan kearah yang lebih berkualitas sesuai dengan 

tuntunan zaman dengan tetap berpedoman pada Al-Qur‟an dan As-

sunnah.
10

 

                                                           
10 Mohamad Ali, Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah (Jakarta: Al- Wasat, 2010), 138  
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Inti dari pembaharuan itu adalah diawali dari perubahan pemikiran, 

dan perubahan pemikiran ini sebetulnya hakikat dari pembaharuan. Tidak 

terjadi pembaharuan tanpa terjadi perubahan pemikiran. Dengan demikian 

bila dikaitkan dengan pengertian pembaharuan dalam Islam itu yang 

dimaksud adalah pembaharuan pendidikan. 

2 Pendidikan Islam   

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk 

menghadapi kelangsungan hidupnya hingga masa depan. Pendidikan 

dituntut untuk dapat mengantarkan manusia pada kehidupan yang 

sesungguhnya. Pendidikan yang dikenal dewasa ini tidak hanya 

mencakup secara umum tetapi juga spesifik kepada pendidikan Islam. 

Pendidikan, adalah amal usaha Muhammadiyah yang diadakan 

pertama kali bahkan sebelum Muhammadiyah lahir dan berkembang 

oleh KH. Ahmad Dahlan sendiri. Mengingat makna amal usaha 

Muhammadiyah dalam bentuk dan wujudnya yakni pendidikan bagi 

kehidupan sosial dan Muhammadiyah sendiri, maka berikut ini selintas 

tinjauan kritis terhadap pendidikan Muhammadiyah tersebut. Secara 

tidak langsung tinjauan ini akan nyangkut juga kepada pendidikan 

Islam itu sendiri. Pendidikan, sebagai usaha menciptakan peluang agar 

manusia mengembangkan dirinya sendiri. 

Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang 

(pendidik) terhadap peserta didiknya agara tercapai perkembangan 

maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya, satu diantaranya 
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ialah dengan cara mengajarnya yaitu mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilannya. Selain itu ditempuh juga usaha lain yakni 

memberikan contoh teladan agar ditiru oleh siswa tersebut.  

 Mendidik  atau yang dikenal dengan ta‟lim dan ta‟dib. Beberapa 

pendapat seperti al-attas mengungkapkan mengenai definisi diatas 

bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mengajar tapi memberikan 

peningkatan keyakinan, perefleksian dan pengamalan nyata.
11  

 

 Mengenai pendidikan Islam sudah banyak dimaknai berbeda-beda 

pandangan oleh berbagai warna warni pemikiran tokoh. Pada dasarnya, 

hal itu adalah sebagai penyiapan generasi untuk bisa meneruskan 

tatanan hidup yang efektif dan terarah. 

Berdasarkan dua pendapat diatas, bahwa pendidikan memiliki 

beberapa unsur diantaranya menjaga fitrah, mengembangkan bakat 

atau potensi, petunjuk menuju kesempurnaan dan tahapan proses 

secara bertahap pembentukan diri agar bisa lebih dekat kesholehan diri 

dan sosial.
12  

 

 

 

 

                                                           
11 Munir Mulkhan, Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah ( PT. 

Percetakan Persatuan Yogyakarta, 1990), 94-95  
12 Djumransjah, Pendidikan Islam: Menggali Tradisi Mengukuhkan Eksistensi (Malang: UIN 

Maliki Press, 2007), 25- 26 
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C. Filsafat Pendidikan Islam 

1 Urgensi Filsafat Pendidikan  

Secara falsafah filsafat sebagai bentuk pengumpulan gagasan. 

Sebab, pendidikan diselenggarakan untuk melahirkan gagasan atau 

ide,tidak hanya itu juga untuk melahirkan strategi ,metode pembelajaran 

yang efektif dan efesien. Urgensi filsafat pendidikan untuk bisa membawa 

pendidik dan peserta didik memiliki daya nalar kreatif dan inovatif tidak 

stagnan pada sistem yang ada,memberikan sesuatu yang berbeda ,memilik 

ruang dan volume tanpa batas. Maka urgensi pendidikan secara umum 

adalah sebagai landasan kritis dalam mengoperasionalkan dan 

mengeimplementasikan terhadap ide atau gagasan yang memiliki corak 

dalam meninggikan rasa keseimbangan. 

2 Pendidikan Esensialisme 

Esensialisme adalah teori pendidikan yang konsevatif yang muncul 

sebagai tanggapan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

Akar Filsafat pendidikan esensialisme adalah idealisme dan realisme. 

Esensialisme menjadi paham untuk menegaskan karakter keaslian. 

Pendidikan yang bertumpu pada dasar akan berdampak pada 

ketidakkonsistenan pendidikan. Menurut plato pendidikan sangat 

dibutuhkan oleh manusia agar bisa mengembangkan bakat minat dan 

potensinya. Sedangkan  aliran realisme memandang realitas bersifat 

objektif, realitas merupakan gabungan materi dan bentuk sehingga tercipta 
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keteraturan sebagai mana terentang melalui hamparan hukum-hukum 

alam.13 

Prinsip dasar yang mewarnai praksis pendidikan esensialisme 

pertama, tugas utama sekolah mendidik dan mengajari pengetahuan bukan 

keterampilan tekhnis. Kedua, proses belajar meniscayakan kerja kerasa 

dan disiplin yang tinggi. Ketiga, guru merupakan lokus otoritas kelas.14 

3 Pendidikan Progresivisme 

Aliran ini lahirnya karena ketidakpuasan dalam pendidikan. 

Progresivisme  pendidikan, atau pendidikan progresif berakar pada filsafat 

pragmatis. Kelahirannya sebagai tanggapan atas merebaknya pendidikan 

tradisional yang lebih menekankan pada otoritas guru dan penguasaan 

materi pelajaran dari pada kebutuhan dan keinginan yang ada pada diri 

anak. 

Pendidikan progresif menggunakan pendekatan integralistik dengan 

melihat fungsi ilmu umum dan agama. Pendidikan modern diwujudkan 

untuk melahirkan pendidikan yang berkualitas . Menurut rahman 

pendidikan islam dinegara-negara (Turki, Indonesia, Mesir dan Pakistan) 

masih dihadapkan kepada problema  pendidikan, diantaranya pendidikan 

dijalankan secara pragmatis tidak mengajarkan subtansi prosesnya.15 

                                                           
13 Mohamad Ali,Menyemai Sekolah Bertaraf Internasional Refleksi modal sosial dan modal 

budaya (Yogjakarta :Suara Muhammadiyah,2012),86. 

14 Mohamad Ali, Paradigma Pendidikan Berkemajuan (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2017), 59 

 

 

15 Anjar Nugroho,Wacana Islam Progresif (Yogjakarta ; Suara Muhammadiyah,2018)hlm 192. 
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Pondasi pendidikan progresif berakar pada filsafat pragmatisme. 

Oleh karena itu, konsep ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari 

filsafat pragmatisme kemudian berpengaruh demikian menonjol dam 

membentuk bangunan konsepsional filsafat pendidikan progresif. Tujuan 

dari pendidikan ini adalah untuk mengajarkan anak didik lebih pada 

pengamalan empiris. 

Tujuan dari pendidikan progresivisme lebih menekankan pada 

memberikan pengalaman empiris kepada peseta didik, sehingga terbentuk 

pribadi yang selalu ingin belajar dan berbuat. 

 Karena pendidikan saat ini masih dihadapkan kepada beberapa 

problem pendidikan, maka perlunya pembentukan karakter dengan nilai-

nilai pendidikan islam. Maka perlu adanya metode dan strategi yang 

kreatif untuk memajukan pendidikan yang berkemajuan. 

4 Pendidikan Perenialisme 

Teori pendidikan perenialisme berakar pada filsafat idealisme. 

Kurikulum pendidikan perenialisme berasal dari karya-karya literatur 

klasik dan seni yang meliputi bidang studi sejarah. Penguasaan atas 

bidang-bidang studi itu sangat diutamakan karena merupakan bekal untuk 

melatih secara intelektualitas dan sekaligus kemampuan dalam berpikir.  

Perlu juga digarisbawahi bahwa penekanan istilah intelektual dalam 

tradisi perenialisme yang selalu mengutamakan pada karya-karya klasik. 

Kemudian perenialisme bersifat regresif untuk menghadapi situasi yang 

terus berubah pendidikan harus kembali kepada nilai-nilai dan semangat 

dasar zaman kuno dan pada abad pertengahan. 
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5 Pendidikan Eksistensialisme 

Pendidikan ini menekankan untuk menyuburkan dan meningkatkan 

eksistensi anak didik semaksimal mungkin melalui aktivitas ataupun 

fasilitas pendidikan. tujuan ini adalah agar peserta didik mampu mengelola 

tingkat kesadaran dan seharusnya memahami bahwa mereka secara pribadi 

terus-menerus menyelami kebebasan, membangun alasan, dan terbuka 

pada kreativitas dalam penyesuaian diri dan melakukan integrasi 

seharusnya dilakukan oleh individu-individu, sedangkan pendidikan 

bertugas mempertinggi kemampuannya sehingga mereka dapat 

memilihnya dengan benar. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang 

diharapkan untuk membantu mengembangkan inisiatifnya dalam upaya 

pencarian dan penemuan dirinya sendiri.  


