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ABSTRAK 

Persoalan utama pendidikan Islam dewasa ini tidak terlepas dari persoalan kemanusiaan 

itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa objek dan subjek utama dan yang paling esensial dalam 

seluruh aktivitas pendidikan adalah manusia. Pertanyaan tentang siapakah manusia, asal-usul dan 

tugasnya di dunia sebenarnya adalah pertanyaan yang telah ada sejak lama. Sejarah pemikiran 

Barat modern ditandai dengan usaha menjawab pertanyaan tersebut. Seiring dengan 

berkembangnya pemikiran, muncul berbagai aliran filsafat yang masing-masing memiliki corak 

pemikiran tersendiri. Salah satu aliran yang ada ialah filsafat perennial, yaitu sebuah filsafat yang 

dipandang bisa menjelaskan segala kejadian yang bersifat hakiki, yang menjadi hakikat seluruh 

agama dan tradisi spiritual manusia. Dengan adanya persoalan-persoalan kemanusiaan 

kontemporer ini, perlu adanya kajian tentang hakikat manusia dan konsepsi yang jelas tentang 

manusia.  

Dalam konteks pendidikan konsepsi Hossein Nasr tentang manusia penting untuk dikaji 

karena manusia adalah subjek sekaligus objek utama pendidikan. Konsep Nasr tentang manusia 

dalam konteks menjawab problem manusia kontemporer dapat dijadikan acuan bagi tujuan 

Pendidikan Islam. Maka dari itu pemahaman yang tepat mengenai konsep manusia harus dimiliki 

sebelum menentukan tujuan pendidikan Islam di era modern sekarang ini. Inilah yang menjadi 

pemantik awal ketertarikan penulis untuk membahas secara lebih mendalam pemikiran Sayyed 

Hossein Nasr tentang manusia, dan kemudian menarik kontribusinya bagi tujuan Pendidikan 

Islam. 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menemukan rumusan pemikiran yang 

fundamental dari Sayyed Hossein Nasr tentang manusia dan bagaimana konsep tersebut 

dikontribusikan bagi tujuan pendidikan Islam. Jenis peneitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) dengan pendekatan filosofis dan studi tokoh. Metode pengumpulan data yang 

digunakan metode dokumentasi dengan sumber primer berbagai karya Nasr yang terkait 

pembahasan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunkan metode analisa 

deskriptif.  

Berdasarkan temuan penulis, pemikiran Nasr tentang manusia selalu dalam konteks kritik 

terhadap dunia modern. Sebagai gugatan atas konsep manusia dalam paradigma modern yang 

destruktif, Nasr mengajukan konsep manusia menurut khazanah tradisional Islam. Dilihat dari 

proses penciptaannya, manusia tercipta dari dua komponen jasad dan ruh.Kemampuan serta 

potensi yang dimiliki yaitu manusia dikaruniai beberapa kemampuan dasar yang meliputi 

intelegensi, kehendak dan sentimen serta kemampuan instrumental yang meliputi akal, memori, 

imajinasi, dan perkataan. Hakikat manusia adalah makhluk ilahiyah yang mencerminkan nama-

nama dan sifat-sifat Tuhan di dunia. ia adalah makhluk utama di dunia yang mengemban tugas 

sebagai khalifah sekaligus juga sebagai hamba-Nya,sebuah posisi kemakhlukan yang ada dalam 

perjanjian sebelum penciptaan seara jasadiyah, antara manusia dan Tuhan yang menuntut 

manusia untuk selalu mengabdi dan menyembah Tuhan. 

Konsep manusia menurut Nasr diaplikasikan dalam dunia pendidikan guna 

pengembangan dimensi spiritualitas dan potensi-potensi manusia, khususnya dalam konteks 

tujuan pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan spiritualitas dan pentensi-potensi yang dimiliki 

manusia dapat secara khusus diolah dan dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit 

yakni dalam ranah tujuan pendidikan Islam.  Pada saat yang sama, tujuan pendidikan Islam 

dirumuskan untuk mencapai tingkat spiritual dan pengembangan potensi-potensi manusia. Pada 

titik inilah konsep manusia dalam pemikiran Hossein Nasr termanifestasi dalam tujuan-tujuan 

pendidikan Islam, dan pada saat yang bersamaan tujuan Pendidikan Agama Islam mendapatkan 

penjelasan dan sekaligus pijakannya dari gagasan Nasr tentang Manusia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan utama pendidikan Islam dewasa ini tidak mungkin 

terlepas dari persoalan kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian 

paradigma mengenai manusia menempati posisi amat krusial dalam 

membangun paradigma Pendidikan Islam. Hal ini mengingat bahwa objek 

dan subjek utama dan yang paling esensial dalam seluruh aktivitas 

pendidikan adalah manusia. Di alam modernitas, dengan ekses negatif 

berupa wabah materialisme sekarang ini, salah satu tantangan besar 

pendidikan adalah bagaimana manusia menemukan makna kehidupannya 

yang hakiki di tengah hiruk-pikuk dan silang sengkarut kesibukan manusia 

yang terbukti banyak membawa krisis akut pada kehidupan umat manusia. 

Fenomena ini terjadi terkait spiritualitas manusia yang tergerus oleh 

mekanisme peradaban modern. Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam 

akan selalu terkait erat dengan paradigama pendidikan Islam itu sendiri, 

dan konsep tentang hakikat manusia menjadi urgen untuk dikaji. 

Dalam konteks problematika manusia modern, Peter L. Berger 

melukiskan manusia modern saat ini mengalami anomie, yaitu suatu 

keadaan dimana setiap individu manusia kehilangan ikatan yang 

memberikan perasaan aman dan kemantapan yang dengan sesama manusia 

lainnya sehingga menyebabkan kehilangan pengertian yang memberikan 
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petunjuk tentang tujuan dan makna di dunia ini.
1
 Daniel Bell telah lama 

menyuarakan kegelisahan dan penyesalan atas meodernisasi yang telah 

mencerabut dan melenyapkan nilai-nilai luhur kehidupan tradisional yang 

digantikan oleh nilai-nilai kemodernan masyarakat yang penuh 

keserakahan dan seribu satu nafsu untuk menguasai sebagaimana watak 

masyarakat modern kapitalis.
2
  

Sosiolog melihat gejala krisis manusia modern itu dalam skala 

kehidupan masyarakat, yang menggambarkan kemunduran (regress) 

sebagai lawan kemajuan (progress), sebagai kenyataan sosial yang 

terbantahkan . Terdapat kerusakan dalam jalinan struktur perilaku manusia 

dalam kehidupan masyarakat, pertama-tama berlangsung dalam level 

pribadi (individu) yang berkaitan dengan motif, persepsi dan respon 

termasuk didalamnya konflik status dan peran. Kedua, berkenaan dengan 

norma yang berkaitan dengan rusaknya kaidah-kaidah yang harus menjadi 

patokan kehidupan perilaku yang oleh Durkheim  disebut dengan 

kehidupan tanpa acuan norma (normless) Pada level kebudayaan krisis ini 

berkaitan dengan pergeseran nilai dan pengetahuan masyarakat yang oleh 

Ogburn disebut gejala kesenjangan kebudayaan atau “cultural leg”. Nilai-

nilai dan pengetahuan yang bersifat material tumbuh pesat jauh melampaui 

hal-hal yang bersifat spiritual, sehingga masyarakat kehilangan 

keseimbangan.
3
 

                                                      
1
 Peter L. Berger, Piramida Pengorbanan Manusia, (Jakarta:LP3ES,1882),hlm 35 

2
Haedar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar,1999)hlm.3 
3
 Ibid…hlm 4 
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 Oleh karena itu, banyak gugatan yang muncul dalam dinamika 

ilmu pengetahuan dan wacana modern, tentang siapakah manusia, asal-

usul dan tugasnya di dunia sebenarnya adalah pertanyaan yang telah ada 

sejak lama. Pemikiran Barat modern sejak Descartes ditandai dengan 

usaha menjawab pertanyaan tersebut. Dan seiring dengan berkembangnya 

pemikiran, muncul berbagai aliran filsafat yang masing-masing memiliki 

corak pemikiran tersendiri. Salah satu aliran yang ada ialah filsafat 

perennial, yaitu sebuah filsafat yang dipandang bisa menjelaskan segala 

kejadian yang bersifat hakiki, yang menjadi hakikat seluruh agama dan 

tradisi spiritual manusia
4
 Dengan adanya persoalan-persoalan 

kemanusiaan kontemporer ini, perlu adanya kajian tentang hakikat 

manusia dan konsepsi yang jelas tentang manusia.  

Dalam konteks wacana keilmuan modern saat ini, salah satu tokoh 

filsafat Islam yang banyak membicarakan manusia di era kontemporer saat 

ini adalah Seyyed Hossein Nasr. Salah satu ungkapannya yang terkenal 

adalah bahwa manusia modern telah membakar tangannya dengan api 

yang dinyalakannya; karena ia telah lupa siapakah ia sesungguhnya.
5

 Nasr 

mengungkapkan ini dalam rangka mengomentari cara pandang manusia 

terhadap alam. Dikatakannya bahwa dunia modern tidak lagi memiliki 

horizon spiritual. Hal itu terjadi bukan karena horizon spiritual itu tak ada, 

tapi karena manusia modern – dalam istilah filsafat perennial yang sering 

diperkenalkan oleh Nasr – ―hidup di pinggir lingkaran eksistensi‖. 

                                                      
4
 Lihat, Budhy Munawar-Rachman, Pengantar Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyudi 

Nafis, Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm.7. 
5
 Ibid, hlm. 1. 
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Manusia modern melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang 

pinggiran eksistensinya itu, tidak pada ―pusat spiritualitas dirinya‖, 

sehingga mengakibatkan ia lupa siapa dirinya. Amnesia manusia tentang 

siapa hakikat dirinya inilah yang menjadi akar masalah kemanusiaan saat 

ini.  

Membaca gejala kemanusiaan modern dewasa ini yakni memberi 

perhatian pada dunia dan eksistensi di luar dirinya, menurut Nasr manusia 

mendapatkan pengetahuan dunia material yang secara kuantitas sangat 

mengagumkan, tetapi secara kualitatif dan komprehensi tujuan hidupnya –

menyangkut pengertian-pengertian mengenai dirinya sendiri – ternyata 

dangkal. Dekadensi atau kejatuhan manusia di zaman modern ini terjadi 

karena manusia kehilangan pengetahuan langsung mengenai dirinya itu, 

dan menjadi bergantung pada pengetahuan eksternal, yang tak langsung 

berhubungan dengan dirinya.
6
 

Secara simplistis, Nasr mengemukakan bahwa manusia terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu manusia modern dan manusia tradisional, 

yang terakhir ini disebutnya pula sebagai manusia suci, sebagaimana 

dijelaskannya dalam salah satu karyanya: Konsep tentang manusia suci, 

pontifex, atau jembatan antara surga dan bumi, yang merupakan 

pandangan tradisional anthropos, terletak pada antipoda konsep manusia 

modern yang membayangkan manusia sebagai ciptaan Promethean di 

bumi, melawan surga dan berusaha menyalahgunakan peranan Tuhan bagi 

                                                      
6
 Ibid…hlm 2 
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dirinya sendiri. Manusia suci, dalam pengertiannya di sini, tidak lain 

daripada manusia tradisional, hidup di dalam dunia yang mempunyai Asal 

maupun Pusat. Dia hidup dalam kesadaran penuh sejak Asal yang 

mengandung kesempurnaannya sendiri dan berupaya untuk menyamai, 

memiliki kembali, dan mentransmisikan kesucian awal dan keutuhannya
7
 

Dalam pemaparannya tersebut, Nasr menegaskan bahwa manusia 

tidak memiliki kemungkinan untuk menegasikan asal-usul atau jati diri 

kemanusiaannya. Manusia dengan segala kompleksitas karakteristiknya 

mustahil menyingkir dari dimensi ketuhanan (Ilahiyah), untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang hakikat diri manusia sebenarnya dapat 

dilakukan dengan menggali teks-teks keagamaan dan tradisi, tetapi 

manusia sekarang cenderung mengabaikannya sehingga ia tidak 

mengetahui arti kearifan spiritual dalam kehidupannya. Menurut Nasr, 

fungsi kesalehan manusia tidak pernah bisa dipisahkan dari realitas dan 

dari mana manusia itu sesungguhnya berasal, inilah sebabnya mengapa 

ajaran-ajaran tradisional selalu menggambarkan kebahagiaan manusia di 

dalam kesadaran dan kehidupannya menurut alam pontifikalnya, seperti 

jembatan antara surga dan bumi. Hukum-hukum formal keagamaan dan 

ritus-ritusnya mempunyai fungsi-sungsi kosmik untuk menyadarkan 

bahwa tidak mungkin manusia menghindari tanggung jawab sebagai 

makhluk yang hidup di bumi yang tidak sekedar berhubungan dengan 

keduniaan semata, tetapi untuk merefleksikan kekuasaan Tuhan di dunia. 

                                                      
7
 Seyyed Hossein Nasr, Inteligensi dan Spiritualitas Agama-Agama, terj. Suharsono (Depok: 

Inisiasi Press, 2004), h 185 
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 Dalam konteks pendidikan Islam, konsepsi Hossein Nasr tentang 

Manusia ini penting untuk dikaji karena manusia adalah subjek sekaligus 

objek utama pendidikan. Konsep Nasr tentang manusia yang mengkritik 

dunia modern Barat dapat dijadikan acuan dalam menentukan tujuan 

Pendidikan Islam. Yang mana pendidikan Islam juga hidup di alam 

modern. Tujuan ialah suatu yang di harapkan tercapai setelah suatu usaha 

atau kegiatan selesai. Pendidikan, merupakan suatu usaha dan kegiatan 

yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya 

bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 

berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.  

Maka dari itu pemahaman dan paradigma yang tepat mengenai 

manusia harus diupayakan, guna membangun paradigma pendidikan Islam 

yang lebih menyentuh semua dimensi kemanusiaan. Paradigma pendidikan 

Islam yang tepat akan memberikan proyeksi tujuan pendidikan Islam yang 

lebih akurat, dalam konteks menjawab problematika manusia modern. 

Inilah yang menjadi pemantik awal ketertarikan penulis untuk membahas 

secara lebih mendalam pemikiran Sayyed Hossein Nasr tentang manusia, 

dan kemudian dikontribusikan bagi tujuan Pendidikan Islam 

 

B. Rumusan Masalah    

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa persoalan untuk membatasi permasalahan yang 

hendak dikaji. 
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1. Apa Konsep Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr? 

2. Bagaimana Konsep Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr  

dikontribusikan dalam konteks Tujuan Pendidikan Islam?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran Sayyed 

Hossein Nasr tentang manusia. Penelitian ini juga mengungkap pemikiran 

Nasr tentang manusia dilihat dari berbagai aspek yang melingkupinya 

yang mencakup segi penciptaan, potensi dan hakikatnya dari sisi filosofis. 

Penelitian ini juga akan mengungkap kontribusi pemikiran Sayyed 

Hossein Nasr dalam konteks Tujuan Pendidikan Islam.  

Berangkat dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

maka diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran 

bagi para pembaca, terutama sekali berkaitan tentang Konsep manusia 

menurut Sayyed Hossein Nasr dan kontribusinya bagi tujuan pendidikan 

Islam.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Ada banyak penelitian yang mengkaji dan membahas mengenai 

pemikiran Sayyed Hossein Nasr terutama yang menyorot pemikirannya 

tentang Tradisionalisme Islam. Penelitian-penelitian tersebut sebagian 

besar menggunakan pendekatan filsafat. Topik tentang manusia telah 
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menjadi salah satu kajian yang penting, dalam kajian filsafat. Banyak 

karya yang telah membahasnya baik dalam perspektif filsafat Islam 

maupun Filsafat Barat sementara karya-karya yang khusus berbicara 

tentang pemikiran Sayyed Hossein Nasr tentang manusia secara luas dan 

mendalam tampaknya belum ada. Referensi yang penulis temukan antara 

lain berupa artikel, buku, tesis dan lainnya. 

1. Artikel 

 Beberapa artikel yang penulis dapatkan hanya membahas tentang 

sekilas konsep manusia menurut Nasr, misalnya, Penelitian Azyumardi 

Azra tentang ―Tradisionalisme Nasr: Eksposisi dan refleksi‖.
8
 Penelitian 

ini merupakan laporan dan refleksi dari redaksi Ulumul Qur‟an terhadap 

ceramah-ceramah yang dilakukan Nasr selama kunjungannya di Indonesia 

didalamnya dijelasakan tentang paradigma pemikiran Nasr yang pada 

dasarnya berasal dari tradisi. Konsep inilah yang kemudian digunakan 

sebagai tawaran solusi terhadap berbagai krisis yang dialami peradaban 

barat.  

Selain itu, tulisan Mona Abasa yang berjudul ―A-Note on Henry 

Corbin and Sayyed Hossein Nasr; Affinities and differences‖
9
 hanya 

berbicara tetang persamaan dan perbedaan diantara Hendry Corbin dan 

Sayyed Hossein Nar tentang spiritualitas dan hanya menyinggung konsep 

mamnusianya Nasr secara singkat. Dalam artikel lain, yakni ― Manusia 

                                                      
8
Azyumardi Azra, ―Tradidionalisme Nasr:Eksposisi dan Refleksi‖, dalam Jurnal Ulumul Qur‟an , 

No.1 Vol.1, 1994 
9
Mona Abasa, ―A-Note on Henry Corbin and Sayyed Hossein Nasr; Affinities and differences‖ 

dalam Jurnal The Muslim World, Vol.90 Spring 2000  
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yang teo-Morphis atau yang penuh dosa?‖ karya Kautsar Azhari Noer,
10

 

dipaparkan perbandingan Nasr tentang topik yang sangat mendasar dalam 

ajaran Islam, dan Kristen, yakni berkaitan dengan manusia dan kalam 

Tuhan. Pembicaraan tentang manusia hanya dijelaskan secara sigkat, 

terbatas pada persoalan apakah manusia itu bersifat Teomorphis makhluk 

yang penuh dosa. 

Tulisan yang cukup panjang lebar tentang pandangan manusia 

adalah tulisan Komarudin Hidayat, Tentang “ Sufisme Dan Pembebasan 

Manusia”.
11

 Tulisan ini berbicara tentang tawaran Nasr untuk mengatasi 

krisis kemanusiaan yang dialami oleh manusia modern dan sufismenya. 

Namun deskripsinya tentang jati diri manusia yang meliputi filsafat 

penciptaaan manusia, potensi-potensi manusia dan signifikansi tubuh, 

kurang terelaborasi secara cukup luasa dan mendalam. Dalam kepentingan 

ini, Penulis mengeksplorasi secara mendalam pemikiran Nasr tentang 

manusia, baik yang berkaitan dengan hakikat, potensi dan spiritualitasnya 

maupun tawaran solusinya atas krisis yang dialami manusia modern.   

2. Tesis 

Selain itu, terdapat sebuah tesis yang berjudul pemikiran 

keragaman kontemporer (Studi tentang pemikiran keagamaan Sayyed 

Hosssein Nasr‖ oleh Irfan Safruddin.
12

 Tulisan ini berbicara pemikiran 

                                                      
10

Kautsar Azhari Noer ― Manusia yang teo-Morphis atau yang penuh dosa?‖ dalam Jurnal Ulumul 

Qur‟an, No. 1, Vol, 1994  
11

Komarudin Hidayat, Sufisme Dan Pembebasan Manusia, dalam Tragedi Raja Midas 

Jakarta:Paramadina, 1998 
12

Irfan Safruddin, Pemikiran Keagamaan Kontemporer Studi tentang pemikiran keagamaan 

Sayyed Hosssein Nasr‖ Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2006 
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Keagamaan Nasr secara umum, yang mencakup tentang pemikiran Nasr 

tentang Al Qur‘an, Hadits, filsafat, hubungan antar agama dan lain-lain. 

sementara pembahasan tentang manusia hanya mendapatkan porsi yang 

sedikit. 

Kemudian ada Tesis Elya Munfarida yang Berjudul ―Konsep 

Manusia menurut Seyyed Hossein Nasr‖,
13

 dalam penelitian tersebut 

dijelaskan tentang Krisis manusia modern yang disebabkan modernitas 

dan materialisme, juga tentang bagaiaman konsep Nasr tentang Manusia 

secara rinci dan terdapat kategori-kategori yang mensistematisasikan 

Konsep Hossein Nasr tentang Manusia. Akan tetapi kajian dalam 

penelitian ini lebih cenderung mengeksplorasi krisis kemanusiaan yang 

ada di dunia. Sehingga kurang fokus pada penelitian konsep Manusia. Juga 

penelitian ini tidak menjelaskan kontribusinya dalam konteks tujuan 

Pendidikan Islam.  

Maka dari itu maksud penelitian penulis adalah untuk melengkapi 

khazanah penelitian yang ada dengan mencoba menarik kontribusi 

pemikiran Sayyed Hossein Nasr ini dalam konteks tujuan pendidikan 

Islam.  

 

 

 

                                                      
13

Elya Munfarida yang Berjudul ―Konsep Manusia menurut Seyyed Hossein Nasr‖ UIN Sunan 

Kalijaga, 2004 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan 

(Library research) yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data 

penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai 

objek utama analisisnya. Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
14

 

  

2. Pendekatan penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menemukan 

rumusan pemikiran fundamental dari Sayyed Hossein Nasr yang tentunya 

sangat dipengaruhi oleh pertimbangan sejarah yang melingkupinya. 

Karenanya penulis menggunakan pendekatan filosofis yakni pendekatan 

yang digunakan untuk merumuskan fundamental ideas serta conceptional 

analysis yang tidak harus terganggu faktor sekunder seperti persoalan 

agama, ras, bangsa, dan sebagaianya.
15

 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi tokoh karena 

yang dikaji adalah pemikiran seorang tokoh. Untuk mengetahui pemikiran 

seorang tokoh, studi tokoh, menurut Ali Syari‘ati sebagaimana disebutkan 

oleh Mukti Ali, disamping dapat digali dengan meneliti karya-karyanya 

                                                      
14

 M.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003). hlm 27 
15

M.Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

1999), hlm 285 
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juga sekaligus diperhatikan sisi biografinya karena terkadang ada banyak 

hal yang ada dan hidup dalam kehidupan seseorang yang tidak tercermin 

secara langsung dalam karya-karyanya.
16

 Pendekatan ini dilakukan 

dengan mencari biografinya atau riwayat hidup Sayyed Hossein Nasr, 

baik yang terdapat dalam karya-karyanya maupun karya orang lain yang 

menyinggung persoalan tersebut. 

3. Metode Pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik 

dokumentasi, yang dijalankan dengan mengumpulkan buku dan penelitian 

sebelumnya, baik yang terkait objek formal maupun material penelitian, 

meskipun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan 

data dari bidang lain yang relevan. Tahap selanjutnya adalah pembacaan 

dan pencatatan informasi yang terkandung dalam data. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer berupa buku  

- Islam dan Nestapa Manusia Modern; karya Sayyed Hossein 

Nasr, penerjemah: Anah Mahyuddin, yang diterbitkan oleh 

Penerbit Pustaka Bandung tahun 1983. 

- The Garden Of Truth Mereguk Sari Tassawuf karya Sayyed 

Hossein Nasr, penerjemah: Yuliani Liputo yang diterbitkan 

oleh Mizan Pustaka, Bandung tahun 2007. 

                                                      
16

 A. Mukti Ali, Metode Ilmu Agama, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed) Metodologi 

Penelitian Agama, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1989) hlm.48-49 



13 

 

- Islam dalam Cita dan Fakta; karya Sayyed Hossein Nasr, 

penerjemah: Abdurrahman Wahid & Hasyim Wahid yang 

diterbitkan oleh Gading Publishing Yogyakarta tahun 2015. 

- Menjelajah Dunia Modern; karya Sayyed Hossein Nasr, 

penerjemah: Hasti Tarekat yang diterbitkan oleh Mizan 

Pustaka Bandung tahun 1994. 

- Tiga Madzhab Utama Filsafat Islam; karya Sayyed Hossein 

Nasr, penerjemah Ach Maimun Syamsuddin, yang diterbitkan 

oleh Ircisod, Yogyakarta tahun 2014 

b. Sumber data sekunder yaitu berbagai macam literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian yaitu buku yang membahas 

konsep Manusia dan konsep Tujuan Pendidikan Islam  yakni 

diantaranya: 

- Buku yang berjudul: Sayyed Hossein Nasr:Pergulatan Sains dan 

Spiritualitas menuju paradigma Kosmologi Alternatif, ditulis oleh 

Dr. Ach. Maimun, M.Ag. yang diterbitkan oleh penerbit IRCiSod, 

Yogyakarta tahun 2015 

- Buku yang berjudul: Perspektif Al Qur‟an tentang Manusia dan 

Agama karya Murtadho Muthahari yang diterbitkan oleh Penerbit 

Mizan Bandung tahun 1992.    

- Buku yang ditulis Abdul Mujib, yang berjudul Fitrah dan 

Kepribadian Islam terbitan Jakarta, penerbit Darul Falah tahun 

2000.   
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- Buku yang membahas kecerdasan spiritual yang ditulis oleh 

Akhmat Muhaimin Azzet, yang diterbitkan oleh kata hati, tahun 

2010, dengan judul mengembangakan Kecerdasan Spiritual anak,  

- Buku yang membahas Pendidikan Islam yang ditulis oleh Zakiyah 

Deradjad, dkk, yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2009, 

Buku yang membahas tentang pemikiran tokoh pendidikan Islam 

seri kajian Filsafat pendidikan Islam, yang diterbitkan  Raja 

Grafindo persada tahun 2003, serta buku-buku lain terkait tema 

spiritualitas Islam yang relevan dengan tema penelitian. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi 

(content analysis) guna mengungkap, memahami, dan menangkap pesan 

dari sebuah karya  tulis. Adapun langkah metodologisnya adalah data-

data yang diperoleh dideskrispsikan, disistematisasi dan direkonstruksi 

menjadi sebuah konsep tentang manusia, dan kajian mengenai konsep 

Tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya dianalisis dengan cara 

Interpretasi, yakni peneliti menangkap setepatnya apa yang dimaksud 

dalam teks atau konsep pemikiran Sayyed Hossein Nasr. Kemudian 

peneliti mencari fakta-fakta dalam teks kemudian mencari pembuktian 

dengan berpijak pada hal-hal umum terhadap hal-hal yang lebih khusus. 

Selanjutnya segala variasi konsep yang dikemukakan oleh Sayyed 

Hossein Nasr disesuaikan satu sama lain secara konsisten. Kemudian 

konsep yang dikemukakan Sayyed Hossein Nasr dilihat dalam 
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keseluruhan konteks pemikiranya dengan melihat secara luas menurut 

konteksnya. 

Metode Analisis data adalah penganalisisan terhadap data-data 

yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap data-data yang diperoleh 

dari hasil penelitian
17

. Dalam menganalisa data-data yang terkumpul 

peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.
18

 dengan teknik 

Deskriptif Analitis, yaitu mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang 

lingkup masalah yang diperkaya dengan gagasan sekunder yang relevan. 

Langkah pertama metode ini adalah mendeskripsikan gagasan primer 

yang menjadi objek penelitian. Deskripsi gagasan primer tersebut 

kemudian ditafsirkan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan data-

data sekunder yang telah peneliti cerna dengan selektif.  

Sedangkan dalam melakukan pembahasan atas interpretasi data-

data kualitatif tersebut penulis menggunakan metode berpikir: 

a. Induksi, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus 

kepada hal-hal yang bersifat umum (proses generalisasi)
19

 

b. Deduksi, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus.
20

 

c. Komparatif,  yaitu pemecahan masalah melalui analisa tentang 

                                                      
17

 Anas Sujdono Sugiyono, Metode Penelitian ….., hlm. 338-345. 
18

 Metode kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Lihat, Robert Bogdan and steven J. 

Tailor, Introductian To Qualitative research methods (a phenomenological approach to the social 

science), diterjemahkan oleh Arief Rahman, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1992), Hal 21-22 
19

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 43 
20

 Ibid, hal 44  
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hubungan-hubungan, sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor 

tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti 

dengan membandingkan satu faktor lainya.
21

 

 

F. Kerangka Teoritik 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori dan konsep 

yang terkait dengan hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Penulis 

menemukan beberapa teori yang relevan dangan topik pembahasan 

penelitian tentang manusia dan kaitan konsepsionalnya dengan tujuan 

pendidikan Islam. Teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis 

pemikiran yang menjadi objek penelitian yaitu Sayyed Hossein Nasr.  

 

1. Teori tentang Manusia 

Teori pertama yang penulis elaborasi adalah tentang seluk-beluk 

Manusia dalam berbagai aliran. Persoalan tentang jati diri manusia 

merupakan persoalan yang sangat pelik. Dalam sejarah filsafat, telah 

muncul berbagai aliran yang mencoba mengungkap berbagai persoalan 

tentang hakikat manusia. Aliran monisme, misalnya memandang bahwa 

hakikat manusia terdapat pada unsurnya yang bersifat tunggal, yaitu materi 

dalam pandangan materialisme atau unsur rohani dalam pandangan 

spiritualisme. Aliran materialisme secara tegas menyatakan bahwa 

manusia pada dasarnya adalah materi atau melulu bersifat material, 

                                                      
21

 Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik, (Bandung; Tarsito, 

1998), hal 143  
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sehingga kita bisa menjelaskan setiap gejala atau pengalaman manusia 

berdasarkan hukum-hukum alam, mekanika, fisika, kimia, dan biologi.
22

 

Sementara aliran spiritualisme mengajarkan bahwa hakikat manusia 

adalah jiwa dan ruh, jadi bersifat spiritual dan unik sehingga sama sekali 

tidak bisa diukur dan dijelaskan dengan menggunakan hukum-hukum alam 

mekanis, kimawi dan biologis, hanya melalui interpretasi-interpretasi yang 

murni kualitatif, dan introspektif, (demikian dikatakan oleh para 

spiritualis) kita dapat memahami gejala dan esensi manusia secara utuh 

dan benar.
23

  

 Aliran yang lain adalah dualisme yang menetapkan adanya dua 

unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikkan yaitu 

materi dan rohani. Aliran pluralisme menyatakan adanya berbagai unsur 

yang pada dasarnya mencerminkan semua unsur yang ada pada 

mikrokosmos. Aliran monodualis menetapkan hakikat manusia pada dua 

unsur. Sementara aliran mono-pluralis meletakkan hakikatnya pada 

kesatuan semua unsure yang membentuknya.   

 Dalam Islam, terdapat berbagai pandangan tentang manusia. Pada 

umumnya para ahli membedakan manusia dalam dua aspek yaitu jasad dan 

ruh. Tapi ada yang membedakannya dalam tiga aspek yakni jasad, ruh, 

nafs. Khairuddin Az Zakarly, misalnya menyatakan bahwa studi tentang 

hakikat manusia dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu kondisi 

                                                      
22

 Zainal Abidin, Filsafat Manusia, (Bandung: PT Remaja Rosida Karya, 2000) hlm 11 
23

 Zainal Abidin, Filsafat Manusia… hlm 11 
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jasad (fisik), kondisi jiwa (psikis) dan kondisi keduanya (psikofisik).
24

 

Ketiga kondisi ini dalam terminologi Islam lebih dikenal dengan termin al-

jasad, al-ruh, dan al-nafs. Jasad merupakan aspek biologis atau fisik 

manusia. Ruh merupakan aspek psikologis atau psikis manusia. Sedangkan 

nafs, merupakan aspek psikofisik manusia.  

 Perbedaan pandangan antara dua kelompok ini terjadi karena 

adanya dua wacana yang berkembang di kalangan para ahli tentang 

interpretasi ruh dan nafs. Pertama ruh, dan nafs, dalam pandangan ikhwan 

Al Shafa dan para filosof umumnya, merupakan substansi yang sama 

hanya saja berbeda penyebutannya.
25

 Abu Bakar Ibn al Ambary  

menguraikan bahwa ruh digunakan untuk penyebutan bentuk perempuan 

(mu‟annats). Demikian tradisi kebahasaan yang berlaku bagi orang-orang 

Arab.
26

 Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila dalam al-Qur‘an 

memberikan arti nafs bagi ruh, dan memberikan arti ruh bagi nafs.  

 Al Razy menyebut ruh dan nafs sebagai an-nafs al insaniyat yaitu 

substansi yang memancar yang bersifat ruhani. Jika ia melekat di dalam 

tubuh maka cahayanya akan merasuk ke seluruh anggota dan terjadilah 

apa yang dinamakan kehidupan, tetapi jika ia lepas baik lahir maupun 

batin maka terjadilah kematian. Namun jika lepasnya hanya lahir saja 

maka terjadilah tidur, sebab tidur juga bagian dari kematian.
27

 

                                                      
24

 Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam (Jakarta:Darul Falah, 2000) hlm. 36 
25

 Harun Nasution Falsafah Agama, (Jakarta:Bulan Bintang, 1991), hlm 72 
26

 Ibn Manzhur, Lisan Al Arab, (Beirut:Dar Al Turats Al Arby, 1992)jilid V, hlm 361 
27

 Wahbah Az Zuhaili At Tafsir Al MUNIR fi Aqaid wa asy Syari‟ah wa al Manhaj,(Beirut:Dar Al 

Fikr al Ma‘ashir, 1991) 
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 Kedua, ruh dan nafs merupakan substansi yang berbeda. 

Pernyataan ini didukung oleh pendapat beberapa ahli. Diantaranya adalah: 

1. Para Sufi, Ruh lebih kompleks daripada nafs, sebab nafs telah memiliki 

kecenderungan pada duniawi dan kejelekan, sedangkan ruh tidak 

demikian. Nafs menjadi perantara antara jiwa rasional dengan badan. 

Jadi unsur nafs ada terikat oleh badaniah sedangkan ruh tidak.
28

  

2. Titus Burckhardt menyebut ruh dengan sinar vertikal, artinya sinaran 

Tuhan yang akan diberikan kepada diri manusia. Sedang nafs 

merupakan sinar Horisontal. Artinya Sinaran Tuhan yang telah 

diberikan pada tubuh manusia dan menimbulkan tingkah laku
29

 

3. Abu Hamid Muhammad al Ghazali menganggap Ruh sebagai nyawa 

yang selalu ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan nafs 

hanya ada pada diri manusia yang memiliki daya berfikir.
30

 

Pembedaan ini dibenarkan jika ruh yang dimaksud berarti ruh jasmani 

yang artinya sama dengan nyawa, tetapi jika yang dimaksud ruh illahi, 

maka al Ghazali menyamakan dengan nafs 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa ruh dan 

nafs berbeda. Ruh adalah urusan Allah dan hakekatnya hanya dia sendiri 

yang mengetahuinya. Apabila manusia ingin mengetahuinya diperlukan 

wahyu untuk menjelaskan hal ihwalnya , sebab ruh bersifat lahutiyyah. 

Sedang nafs adalah apa yang terdapat dalam diri manusia yang bersifat 
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nasuttiyah. Ruh tidak dapat mati, sebab sifatnya kekal sedangkan nafs 

dapat mati apabila ajal keidupannya telah tiba.   

Dalam Islam ada dua pandangan yang berbeda tentang unsur-unsur 

yang membentuk manusia, yakni yang berpendapat adanya dua unsur yang 

membentuknya, jasad dan ruh. Dan yang berpandangan adanya tiga unsur 

jasad,nafs, dan ruh. Namun perbedaan antara keduanya tidak bersifat 

substansial, hanya persoalan perbedaan penafsiran saja. Keduanya 

memiliki satu kesamaan bahwa berbagai unsur yang membentuk manusia 

tidaklah bertentangan satu sama lain seperti yang terdapat dalam aliran 

dualisme, tapi merupakan satu kesatuan yang bersifat komplementer. 

2. Teori tentang Tujuan Pendidikan Islam 

Kemudian mengenai Tujuan pendidikan dalam penelitian ini 

penulis mengelaborasi beberapa konsepsi. Tujuan merupakan standar 

usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui 

dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. 

Disamping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha, agar kegitan 

dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang terpenting lagi 

adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha 

pendidikan.
31

 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha 

atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena merupakan suatu usaha 

dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, 
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tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu 

benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu 

keseluruhan dari kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek 

kehidupannya.
32

  

Rumusan tujuan pendidikan Islam mungkin dapat dibuat, dasar 

kehidupan adalah pandangan hidup. Menurut T.S Eliot menyatakan bahwa 

pendidikan yang amat penting itu tujuannya harus di ambil dari pandangan 

hidup. Beberapa pendapat para ahli pendidikan sebagai berikut: 

1. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan Islam tertumpu pada empat 

aspek yaitu: pertama, tercapainya pendidikan Tauhid dengan cara 

mempelajari ayat Allah dalam wahyu-Nya dan ayat-ayat fisik (afaq) dan 

psikis (anfus). Kedua,mengetahui ilmu Allah SWT melalui pemahaman 

terhadap makhluk-Nya. Ketiga, mengetahui kekuatan Allah melalui 

pemahaman jenis-jenis, kuantitas, dan kreatifitas makhluknya, dan 

keempat, mengetahui apa yang diperbuat Allah (sunnatullah) tentang 

realitas dan jenis-jenis perilakunya.
33

 

2. Abdurrahman Shaleh menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat 

diklasifikasikan menjadi empat dimensi, yaitu: pendidikan jasmani (al 

ahdaf al jismiyah), pendidikan rohani (al ahdaf al ruhaniyah), dan 

pendidikan akal, (al ahdaf al aqliyah) dan pendidikan sosial (al ahdaf al 

ijtima)
34
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3. Menurut Al Ghazali, yang dikutip Fathiyah Hasan Sulaiman, tujuan 

umum pendidikan Islam tercermin dalam dua segi yaitu:pertama insan 

purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan kedua, insan 

paripurna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan 

di akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat dalam pandangan Al Ghazali lebih 

memiliki nilai universal, abadi dan hakiki.
35

 

4. Ali Ashraf menawarkan tujuan pendidikan Islam dengan: terwujudnya 

penyerahan mutlak kepada Allah SWT. pada tingkat individu, 

masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.
36

  

5. Menurut klasifikasi Abu Ahmad, tujuan tertinggi dari pendidikan Islam 

bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan, karena sesuai dengan 

konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. 

Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu istilah yang disebut 

Insan Kamil (Manusia paripurna).
37

 

Sementara rumusan tujuan pendidikan Islam yang dihasilkan dari seminar 

pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad, adalah:  

―Pendidikan seharusnya bertujuan mencapai pertumbuhan yang 

seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui pelatihan 

spiritual, kecerdasan, rasio, perasaan, dan pancaindera. Oleh karena 

itu pendidikan seharusanya pelayanan bagi pertumbuhan manusia 

dalam segala aspeknya, yang meliputi aspek spiritual,intelektual, 

imajinasi, fisik, ilmiah, linguistic, baik secara individu maupun secara 

kolektif dan memotivasi semua aspek tersebut ke arah kebaikan dan 

pencapaian kesempurnaan, tujuan utama pendidikan Islam bertumpu 
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pada terealisasinya ketundukan kepada Allah, baik level individu, 

komunitas dan manusia secara luas.‖
38

 

 

Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang berbudi 

pekerti luhur supaya menjadi manusia yang sempurna guna 

menghambakan diri kepada Allah
39

 Islam menghendaki agar manusia 

dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana 

yang telah di gariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah 

ialah beribadah kepada Allah, ini sesuai dengan QS ad-Dzariyat : 56 

             

 

Artinya :  Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

 
Dalam konteks pemahaman tentang al Qur‘an dan Hadist, Umat 

Islam muslim harus mempelajarinya secara luas dan dalam. Ini disebutkan 

dalam surat At-Taubah ayat 122, yang artinya : “Mengapa tidak pergi dari 

tiap-tiap golongan di antara kalian beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali (dari perang) supaya mereka 

dapat menjaga dirinya.” 

Dalam ayat ini, pengetahuan tentang agama adalah pengetahuan 

tentang Al Quran dan hadits, terutama tentang ke lima rukun Islam. Jadi 

pengetahuan tentang al-Qur‘an dan Hadist, jelas harus menjadi salah satu 
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tujuan pendidikan. Muhammad Quthb, tatkala membicarakan tujuan 

pendidikan menyatakan bahwa tujuan pendidikan lebih penting dari pada 

sarana pendidikan. Sarana pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, 

dari generasi ke generasi, bahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Akan tetapi tujuan pendidikan tidak berubah. Menurut Quthb, tujuan 

umum pendidikan adalah manusia yang taqwa, itulah manusia yang baik 

menurutnya.
40

  

Pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang 

yang membuatnya menjadi ―insan kamil― dengan pola takwa. Insan kamil 

artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang 

secara wajar, dan normal karena takwanya kepada Allah SWT. Ini 

mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu di harapkan menghasilkan 

manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, serta senang dan 

gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam.  

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam proses 

pendidikan. Hal itu di sebabkan oleh fungsi-fungsi yang di pikulnya. 

Pertama, tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik. Fungsi ini 

menunjukkan pentingnya perumusan dan pembatasan tujuan pendidikan 

secara jelas. Tanpa tujuan yang jelas, proses pendidikan akan berjalan 

tidak efektif dan tidak efisien, bahkan tidak menentu dan salah dalam 

mengambil metode, sehingga tidak mencapai manfaat. Kedua, tujuan 
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pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Apabila tujuannya telah 

tercapai, maka berakhir pula usaha tersebut. Usaha yang terhenti sebelum 

tujuan tercapai, maka berakhir pula usaha tersebut. Usaha yang terhenti 

sebelum tujuannya tercapai, sesungguhnya belum dapat di sebut berakhir, 

tetapi hanya mengalami kegagalan yang antara lain di sebabkan oleh tidak 

jelasnya rumusan tujuan pendidikan.  

Ketiga, tujuan pendidikan di satu sisi membatasi lingkup suatu 

usaha pendidikan, tetapi di sisi lain mempengaruhi usaha dinamikanya. 

Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan usaha berproses yang di 

dalamnya usaha-usaha pokok dan usaha-usaha parsial saling terkait. Tiap-

tiap usaha memiliki tujuannya masing-masing. Usaha pokok memiliki 

tujuan yang lebih tinggi dan lebih umum. Sedangkan usaha persial 

memiliki tujuan yang lebih rendah dan lebih spesifik.
41

  

Keempat, tujuan pendidikan memberi semangat dan mendorong 

untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini berlaku juga pada setiap 

perbuatan. Sebagai contoh, seseorang diperintah untuk berjalan di jalan 

tertentu tanpa dijelaskan kepadanya mengapa ia harus menempuh jalan itu, 

atau tanpa di beri kesempatan untuk memilih jalan lain. Dengan perintah 

yang demikian barangkali orang tersebut akan berjalan ragu-ragu. 

Akibatnya ia akan berjalan lamban. Lain halnya, apabila di jelaskan 

kepadanya bahwa di jalan itu ia akan mendapat kebun yang indah serta 

pemiliknya orang yang ramah serta orang yang suka mengajak orang-
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orang yang lewat untuk makan bersamanya., sementara kebetulan ia 

sedang lapar,tentu ia akan menempuh jalan itu dengan penuh semangat.
42

 

 

3. Manusia dan Pendidikan  

Problematika pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan 

manusia. Dalam kehidupannya, manusia akan selalu memerlukan 

pendidikan agar ia mampu mempertahankan hidup atau dapat mencapai 

kehidupannya agar lebih baik. Dalam sejarah, pendidikan sudah dimulai 

sejak adanya makhluk bernama manusia, ini berarti pendidikan itu tumbuh 

dan berkembang bersama-sama dengan proses perkembangan dan 

kehidupan manusia. Usaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan 

yang dapat memindahkan nilai-nilai kebudayaan yang dikehendaki 

tersebut belum sepenuhnya dapat mencapai hasil yang maksimal serta 

memuaskan. Dengan kata lain, sistem pendidikan yang benar-benar mapan 

dapat diterima secara universal, bentuk nilai-nilai filosofis, serta serasi 

dengan fitrah manusia dan tatanan masyarakat masih belum ditemui.
43

  

Hal itu terlihat dari kenyataan hasil yang telah dicapai oleh 

pendidikan model barat yang lebih menonjolkan aspek rasional manusia. 

Pendidikan memang telah menghasilkan kemajuan dibidang ilmu 

pengetahuan. Namun pendidikan model ini belum sepenuhnya mampu 

menyentuh kebutuhan hakiki dari manusia secara sempurna yaitu 

kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan, baik dari aspek jasmani maupun 
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rohani. Beberapa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah mampu memberikan kehidupan lebih mudah dan nyaman tersebut, 

justru telah menimbulkan permasalahan baru,keraguan, keresahan dan rasa 

tidak aman,semakin dirasakan manusia.  

Bahkan kemajuan tersebut telah berubah manjadi bencana yang 

sewaktu-waktu dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.
44

 

Kelemahan-kelemahan seperti telah disebutkan diatas, bukan tidak disadari 

oleh pakar pendidikan barat. Tetapi usaha untuk mengatasi kelemahan itu 

belum ditemukan kelanjutannya. Hal ini telah mendorong para filosof 

untuk mencari kebenaran lain yang dapat dijadikan dasar bagi sistem 

pendidikan. Pergulatan berlangsung sedemikian rupa hingga pada akhirnya 

para ilmuwan tersebut mau tidak mau kembali menoleh kepada hakikat 

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Para filosof dan ilmuwan dituntut untuk mencari jawaban dari 

beberapa pertanyaan prinsipil, pertanyaan itu, menurut Jacques Maritain, -- 

sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin--, mengarah kepada pemikiran filsafat 

pendidikan, yaitu siapa manusia, dimana dan kemana manusia akan pergi, 

apa yang menjadi tujuan hidup manusia, semua hal ini dikaji dalam bentuk 

penciptaannya.
45

 

Salah satu tema sentral filsafat pendidikan adalah pembahasan 

tentang masalah manusia. Hai ini disebabkan karena keterlibatan manusia 

dalam proses pendidikan sangatlah jelas. Dimana dalam pendidikan, 
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manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan
46

. Sementara 

itu dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang manusia sangatlah 

penting, As-Syaibani menyatakan bahwa penentuan sikap dan tanggapan 

tentang manusia sangat penting dan vital, tanpa sikap dan tanggapan yang 

jelas, pendidikan akan meraba-raba.
47

 Apabila pemahaman tentang 

manusia tidak jelas, maka berakibat tidak baik pada proses pendidikan itu 

sendiri. Persoalan yang kemudian muncul adalah cara pandang atau 

konsep manusia yang digunakan menentukan konsep-konsep lanjutan pada 

suatu disiplin ilmu atau aliran tertentu.   

Begitu juga apabila menelaah pendidikan, maka setiap aliran, teori 

atau sistem pendidikan berakar pada sebuah pandangan falsafah manusia 

yang digunakan. Sebagai contoh apa yang terjadi dalam tradisi pendidikan 

di Barat yang berdasarkan pada filsafat positivistik sehingga pendidikan 

menjadi bebas nilai. Manusia dalam pendidikan dipandang sebagai objek 

yang tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perbedaannya 

hanya dalam fungsi berfikir, kemudian dikatakanlah bahwa manusia 

adalah binatang yang berfikir (al-insanu al-hayawan an-natiq). Kemudian 

pemikiran ini melahirkan pandangan dan sikap hidup materialisme. 

Puncak kepuasan manusia terletak pada pemuasan materi.  

Materialisme dan sekuler (isme) berjalan seiring dan jalin 

berkelindan satu sama lain.
48

 Kesalahan pemahaman yang telah dilakukan 
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ilmuwan dalam memandang manusia berakibat pada manusia itu sendiri. 

Karena pada kenyataannya tidak semua kehidupan manusia dapat 

dirasionalkan. Banyak bagian dari kehidupan manusia yang hadir dalam 

bentuk cinta, seni, kematian dan sebagainya.  

Pandangan yang bersifat antroposentris ini jauh berbeda dengan 

pandangan Islam dalam melihat manusia dari segi hakikat jati diri atau 

substansi manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai berbagai 

keistimewaan yang berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki tiga 

dimensi, yaitu dimensi jasmani, rohani dan roh.
49

 Roh (bukan unsur 

rohani) menurut Hasan Langgulung, didefinisikan dengan unsur fitrah 

ketauhidan pada diri manusia. Tuhan memberi manusia potensi yang 

sejalan dengan sifat-sifat-Nya dalam kadar terbatas.
50

  

Aspek rohani (spiritualitas) inilah yang tidak tersentuh oleh 

pendidikan yang berlangsung di Barat. Dasar yang melandasi pemikiran 

pendidikan Islam adalah konsep filsafat pendidikan yang menyatakan 

bahwa segala yang ada terwujud melalui proses penciptaan bukan 

terwujud dengan sendirinya. Konsep yang bersifat Antroporeligiocentris 

inilah yang mendasari konsep-konsep dasar pendidikan Islam lainnya, 

seperti tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan yang kemudian akan 

mengarahkan kepada pelaksanaan pendidikan Islam.
51

 Memahami kondisi 

                                                                                                                                                 
Bintang, 1996) hlm. 150. 
49

 Omar Muhammad at-Toumi al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam...hlm 11 
50

 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, (Jakarta: 

AL Husna Zikra, 1986) hlm.5 
51

 Chabib Thoha, dkk, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), hlm. 286 



30 

 

demikian, maka diperlukan konsep baru tentang manusia yang mempunyai 

landasan kuat dan jelas, sehingga manusia dipandang dan ditempatkan 

secara benar dalam arti sesungguhnya. 

Secara garis besar melalui pendekatan historis sosiologis, 

pendidikan Islam dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari sudut pandang 

masyarakat dan dari sudut pandang individu. Masyarakat memandang 

pendidikan sebagai pewarisan kebudayaan atau nilai-nilai budaya baik 

yang bersifat intelektual, keterampilan, dan keahlian dari generasi 

sebelumnya kepada generasi sekarang agar masyarakat tersebut terpelihara 

kelangsungan hidupnya atau tetap memelihara kepribadiannya. Adapun 

dari segi individu pendidikan berarti upaya pengembangan potensi-potensi 

yang dimiliki individu yang masih terpendam agar teraktualisasikan secara 

kongkret, sehingga hasilnya bisa dinikmati individu dan masyarakat.
52

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendidikan itu 

mempunyai fungsi ganda. Pada satu sisi pendidikan berfungsi untuk 

memindahkan nilai-nilai menuju pemilikan nilai (internalisasi atau 

personalisasi) untuk memelihara kelangsungan hidup (survive) suatu 

masyarakat dan peradaban, pada sisi yang lain pendidikan berfungsi untuk 

mengaktualisasikan fitrah manusia agar dapat hidup secara optimal, baik 

sebagai individu maupun anggota masyarakat, serta mampu memikul 

tanggung jawab atas segala perbuatannya sehingga memperoleh 

kebahagiaan dan kehidupan yang sempurna. Pendidikan Islam sebagai 
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suatu proses spiritual, akhlaq, dan sosial sudah barang tentu berusaha 

membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai prinsip dan teladan ideal 

dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia dan 

akhirat.
53

 

Menurut Hasan Langgulung ada lima sumber nilai yang diakui 

dalam Islam, yaitu Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi sebagai sumber yang asal. 

Kemudian qiyas, artinya membandingkan masalah yang disebut oleh Al-

Qur‘an atau Sunnah dengan masalah yang dihadapi umat Islam tetapi nash 

yang tegas dalam Al-Qur‘an tidak ada. Kemudian kemashlahatan umum 

yang tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan sumber kelima adalah 

ijma‘ ulama dan ahli fikir Islam yang sesuai dengan sumberdasarAl-

Qur‘andanSunnahNabi.
54

 Falsafah pendidikan Islam berasal dari falsafah 

hidup Islam mencakup kebenaran yang bersifat spekulatif dan praktikal 

yang menolong untuk menafsirkan tentang manusia, sifat-sifat ilahiyah-

Nya, nasib kesudahannya, dan keseluruhan hakikat.
55

 Konsep manusia 

sangat penting artinya di dalam suatu sistem pemikiran dan di dalam 

kerangka berfikir seorang tokoh intelektual atau pemikir. Konsep tentang 

manusia menjadi penting karena ia termasuk bagian dari pandangan hidup 

seseorang.
56
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G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam tulisan ini terdiri dari lima (5) bab. Masing-

masing bab memiliki sub bab sendiri-sendiri untuk mempermudah 

operasionalisasi dan sistematisasi pembahasan. 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika 

pembahasan.   

Bab kedua, merupakan pengenalan awal tentang sosok Sayyed 

Hosssein Nasr yang memuat riwayat hidup dan aktivitas keilmuwan Nasr 

yang meliputi masa-masa belajar dan masa-masa berkiprah dalam dunia 

intelektual. Selain itu bab ini juga memuat peta pemikiran Nasr 

Bab ketiga, membahas tentang pemikiran Sayyed Hosssein Nasr 

tentang konsep manusia, yang memuat pembahasan mengenai pengertian 

manusia, hakikat keberadaan manusia, tujuan hidup manusia, serta krisis-

krisis kemanusiaan yang dialami manusia modern, serta solusi yang 

diberikannya.  

Di Bab keempat, membahas tentang bagaimana konsep manusia 

menurut sayyed Hosssein Nasr dikontribusikan dalam konteks Tujuan 

Pendidikan Islam.  

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Permasalahan pendidikan Islam dewasa ini tidak mungkin terlepas dari 

permasalahan kemanusiaan kontemporer. Hal ini karena dalam pendidikan, 

manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Krisis 

kemanusiaan di era modern sekarang ini, menuntut pendidikan Islam 

memberikan jawaban. Dengan adanya persoalan-persoalan kemanusiaan 

kontemporer ini, perlu adanya kajian tentang hakikat manusia dan konsepsi 

yang jelas tentang manusia. Dalam kerangka ini konsep Nasr tentang manusia 

relevan untuk dikaji dan ditelaah guna memahami kembali siapa dan apa 

hakikat manusia. Pemikiran Nasr mempunyai titik temu esensial dengan 

pendidikan karena gagasan-gagasan Nasr tentang manusia, berbicara dalam 

konteks menjawab problematika manusia era modern. Dalam konteks inilah 

gagasan Nasr dapat dikontribusikan bagi tujuan pendidikan Islam. Pemikiran 

Nasr dapat menjadi fondasi guna pengembangan tujuan pendidikan Islam 

Manusia menurut Nasr terbagi menjadi beberapa segi. Dari segi 

penciptaan, manusia diciptakan dari dua unsur yaitu jasmani (material) dan 

ruhani (spiritual). Ruh ini ditiupkan oleh Tuhan ke dalam tubuh fisik manusia 

sehingga manusia memiliki berbagai potensi-potensi yang menjadikannya 

cerminan Tuhan itu sendiri. Proses penciptaan manusia tersebut menunjukkan 

bahwa manusia memiliki dua eksistensi, eksistensi ruhani (spiritual) dan 

jasmani (material) yang merupakan satu kesatuan yang bersifat 
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komplementer. Kesatuan ini tidak dapat direduksi menjadi hanya satu 

eksistensi saja. Peran manusia terbagi menjadi dua yaitu sebagai Hamba-Nya 

dan sebagai Khalifahnya. Kedua peran ini membutuhkan potensi-potensi 

Dari segi potensinya, manusia dikaruniai beberapa kemampuan 

fundamental yang meliputi intelegensi, kehendak dan sentimen serta 

kemampuan instrumental yang meliputi akal, memori, imajinasi, dan 

perkataan. Hakikat manusia adalah makhluk theomorfis yang mencerminkan 

Nama-Nama dan Sifat-Sifat Tuhan di dunia. Ia adalah makhluk sentral di 

dunia yang mengemban tugas sebagai wakil Tuhan sekaligus juga sebagai 

hambanya,sebuah keunikan eksistensi yang terdapat dalam perjanjian pra-

eternal antara manusia dan Tuhan yang menuntut manusia untuk mengikuti 

dan melaksanakan kehendak Tuhan. 

Dalam konteks pendidikan gagasan Nasr tentang manusia dapat 

dikontribusikaan guna pengembangan dimensi spiritualitas dan potensi-

potensi manusia dalam konteks tujuan pendidikan Islam. Hal ini karena 

spiritualitas dan pentensi-potensi yang dimiliki manusia agar dapat secara 

khusus diolah dan dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit 

yakni dalam ranah tujuan pendidikan Islam. Selama ini pendidikan Islam 

belum optimal menyentuh berbagai potensi yang dimiliki manusia terutama 

pada dimensi spiritualitasnya. Praktik pendidikan Islam masih banyak 

berkutat pada aspek kulit luar (eksoterik) agama sehingga nilai-nilai sejati 

Islam kurang maksimal tersampaikan pada peserta didik, dalam hal ini 

manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Oleh karena itu tujuan 



110 

 

pendidikan Islam perlu dirumuskan untuk mencapai tingkat spiritual dan 

pengembangan potensi-potensi manusia. Aspek inilah yang paling dominan 

dan mempengaruhi dimensi lain pada manusia. Pada titik inilah konsep 

manusia dalam pemikiran Hossein Nasr memberikan kontribusi bagi tujuan 

Pendidikan Agama Islam,khususnya dalam ranah filosofis. 

Konsepsi Nasr tentang manusia sejak tahapan-tahapan penciptaannya, 

potensi-potensi yang dimilikinya, aspek spiritualitasnya menegaskan bahwa 

dimensi spiritual (ruhani) manusia menempati posisi penting bagi manusia 

untuk dikembangkan dalam proses pendidikan, aspek inilah yang 

memungkinkan manusia menjalankan kedua peranya sebagai Abdullah dan 

Khalifatullah, secara seimbang. Aspek spiritualitas inilah yang tidak tersentuh 

oleh pendidikan dengan paradigma modern. Dengan demikian diperlukan 

paradigma tujuan pendidikan yang lebih esensial menyentuh aspek terdalam 

dari manusia. Bimbingan dan pengolahan yang benar pada titik sentral 

eksistensi manusia ini akan mendorong berbagai aktivasi nilai-nilai yang 

lebih luas dan konkrit pada kehidupan manusia dalam hal ini peserta didik 

dalam lingkup pendidikan Islam. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam 

dengan menitik beratkan pada dimensi spiritualitas dan potensi-potensi 

manusia diharapkan mampu menjawab berbagai problematika umat manusia 

dalam ruang lingkup kehidupan era modern.  

B. Saran-saran 

Persoalan pendidikan adalah persoalan mengenai manusia. Dalam 

konteks Pendidikan Islam. Interpretasi tentang manusia ini harus terus 
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dilakukan, meskipun tidak akan pernah mencapai jawaban final. Selama 

kehidupan manusia masih ada, selama itu pula pertanyaan mengenai hakikat 

manusia akan senantiasa mengemuka. Artinya, Manusia terus dan terus 

mencari dirinya sendiri. 

Berbagai upaya yang mencoba mengungkap tabir misteri manusia dari 

berbagai aspeknya tidak pernah memberikan jawaban yang mutlak benar. 

Hasil Penelitian mengenai konsepsi manusia Sayyed Hossein Nasr dan 

bagaimana konsep tersebut dikontribusikan dalam konteks pendidikan Islam 

hanyalah sekelumit usaha untuk mencari titik hubungan konsepsional antara 

permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam saat ini, dengan paradigma 

mengenai manusia. Penulis merasa penelitian ini masih memerlukan 

eksplorasi dan pendalaman yang lebih panjang guna memahami manusia dan 

pendidikan secara lebih komprehensif dan holistik. Oleh karena itu besar 

harapan penelitian ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang akan 

datang.   

Semoga penelitian ini bisa menjadi pijakan guna melusuiri aspek-aspek 

lain pemikiran Seyyed Hossein Nasr, yang masih sangat luas. Terutama 

dalam kerangka pembaharuan paradigma pendidikan Islam. Semakin tepat 

proses pendidikan melihat dan menempatkan manusia sesuai hakikatnya, 

maka semakin jelas tujuan pendidikan yang akan dicapai. Interpretasi 

mengenai jati diri manusia inilah yang semetisnya terus menerus diperbaharui 

sehingga pendidikan Islam menemukan paradigmanya yang ideal.  
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