
 

“Tujuan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh” 

        Muhammad Abduh adalah tokoh pada abad 19 yang mana beliau 

seorang tokoh yang monumental dan paling bersemangat melakukan 

pembaharuan bagi dunia islam, khususnya pendidikan islam.  Muhammad 

Abduh lahir disuatu desa di Mesir Hilir tahun 1849. Bapaknya bernama Abduh 

bin Hasan Khaerullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. 

Ibunya dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai Umar bin Khatab. Mereka 

tinggal dan menetap di Desa Mahallah Nasr (Khozin 2015).  

 Pendidikan dasar Muhammad Abduh untuk pertama kalinya diterima oleh 

orang tuanya sendiri melalui pelajaran baca tulis. Lalu beliau belajar menghafal 

al-Qur’an dibawah bimbingan seseorang hafidz. Di masa ini, Muhammad Abduh 

mulai memberikan kemampuanya, Muhammad Abduh dikirim oleh kedua 

orangtuanya ke Thantha pada tahun 1863 M untuk melanjutkan studinya di 

masjid Ahmadi. Di masjid ini, Muhammad Abduh belajar berbagai pelajaran 

menggunakan cara hafalan. Muhammad Abduh merasa kecewa akan sistem 

pembelajaran yang seperti ini. Oleh karenanya, beliau meninggalkan Thantha 

dan Kembali ke Mahallat Nasr untuk hidup sebagai seorang petani (Khozin 

2015).  

 Pada usia 16 tahun pada tahun 1865 Masehi Muhammad Abduh 

melangsungkan pesta perkawinan ditempat kelahiranya. Setelah 40 hari 

pernikahanya, Muhammad Abduh dipaksa kedua orantuanya untuk kembali 

belajar di Thantha. Namun di saat perjalan menuju Thantha ia malah belok arah 

ke Kanisah Urin yakni tempat dimana pamanya tinggal, Syaikh Darwisy Khadhr 

untuk bersembunyi lagi dirumah pamanya yaitu Syekh Darwisy Kahdr yaitu 

paman dari ayahnya, ia merantau ke Libia dan Tripoli untuk mempelajari agama 



Islam dan Tasawuf (Tarikat Syadli). Selesai dari Tantha Muhammad Abduh 

pergi ke Al-Azhar pada tahun 1866. Disanalah ia bertemu Jamaluddin Al-

Afghany, saat beliau singgah di Mesir untuk menuju Istanbul. 

 Kondisi di Al-Azhar pada saat Muhammad Abduh menjadi seorang 

mahasiswa disana, masih dalam kondisi terbelakang dan jumud. Maka sebab itu, 

tidaklah heran jika Muhammad Abduh ini mempelajari ilmu filsafat, ilmu ukur, 

soal dunia dan politik. Pelajaran yang diterimanya di Al-Azhar juga kurang 

menarik perhatianya. Kepuasan Muhammad Abduh ketika mempelajari 

matematika, etika, politik, filsafat, yang ia peroleh dari Jamaluddin al-Afghani. 

Beliau semasa hidupnya telah melahirkan setidaknya tiga belas karya, Adapun 

karya-karya Muhammad Abduh antara lain; Al-Waridah, Risalah fi Wahdat al-

Wujud, Falsafatu al-Ijtima’ Wa al-Tarikh DAN Tafisr Juz ‘Amma dan lain 

sebagainya.  

 Dalam perkembangan pemikiran Moh Abduh membagi ide pemikirannya 

menjadi poin-poin yakni dari ide pemikiran Muhammad Abduh: pertama, 

menurut Muhammad Abduh tujuan pendidikan formal adalah menghapuskan 

dualisme pendidikan antara pendidikan agama dengan pendidikan non agama. 

Istilahnya modern era ini biasa kita kenal dengan integrasi ilmu sains. 

Muhammad Abduh ingin sekali merombak melakukan pembaharuan di al-

adzhar melalui ide keduanya yaitu Kurikulum. Pemikiran ketiga, memadukan 

antara agama. Agama berbasis pada wahyu, sedangkan jiwa atau moral berbasis 

pada nilai kemanusiaan. Pendidikan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Selain itu Muhammad Abduh sebagai modernisasi pendidikan bersikap kritis 

dalam menghadapi fatwa ulma dalam ijtihad, menurut Muhammad Abduh 

ijtihad itu membuka kebekuan pemikiran muslimin agar tidak terjebak pada 

kejumudan. Sebagaimana abduh menyaksikan di barat di Eropa yaitu di Prancis 

ternyata peradaban barat sangat maju karena kebebasan berpikir sementara dunia 

islam mengalami kemunduran karena kejumudan berpikir (Mukti 2017). 

  Pemikiran Muhammad Abduh dapat dibagi menjadi 2 yaitu (Sahrawi 

2022): 



1. Upaya perumusan Kembali Islam yang sebenarnya, meluruskan 

penyimpangan dan membuang tambahan-tambahan yang tidak perlu. 

2. Mempertimbangkan implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan modern.  

 Mukti Ali menjelaskan bahawa inti dari pemikiran Muhammad Abduh 

dalam bukunya yang berjudul “Alam Pemikiran Islam Modern Timur Tengah”, 

yaitu: 

1. Membebaskan pikiran dari ikatan taqlid dan memahami agama seperti kaum 

salaf sebelum timbulnya pertentangan-pertentangan dan kembali dalam 

mencari pengetahuan agama pada sumbernya yang pertama dan 

mempertimbangkan dalam lingkungan timbangan akal yang diberikan Allah 

Swt untuk mencari keseimbangan dan mengurangi kecampuraadukan dan 

kesalahan. 

2. Memperbaiki bahasa Arab dan susunan kata, baik dalam percakapan resmi 

mapun dalam dal surat menyurat antar manusia.  

3. Pembaharuan di bidang politik, hal ini dilakukan di Majlis Syura sejak ia 

dipilih menjadi anggota majelis itu (Mukti 2017). 

  Muhammad Abduh disebut tokoh neo rasionalisme atau neo mu’tazilah 

orang yang mendukung gagasan penggunaan akal pikiran intelektual didalam 

pengembangan pemikiran keislaman. Kemudian pemikiran berikutnya 

Muhammad Abduh menghendaki agar proses pendidikan itu dapat membentuk 

kepribadian muslim yang seimbang antara jasmani dan rohani, dan intelektual 

dengan moralitas. Gagasannya menginginkan keseimbangan dalam ilmu agama 

dengan sains, kejiwaan, dunia akhirat, intelektual dengan moralitas. Langkah 

tersebut menjadi langkah yang tepat untuk menghapuskan dualisme pendidikan 

(Irfindari, Al Jannah, and Abwi 2021). Dalam hal politik, islam tidak memberikan 

kekuasaan pada seseorang atau kelompok untuk menindak orang lain atas nama 

agama. Maksudnya biarkan agama berkembang disuatu negara tidak boleh 

pemerintah membatasi. Muhammad Abduh berpendapat bahwa semua agama 

diperlakukan sama, di Mesir tidak hanya umat Islam ada agama Nasrani, Yahudi 

dan agama asli gereja koptik di Mesir. Muhammad Abduh menghendaki toleransi 

antar umat beragama. Kontribusi Muhammad Abduh adalah publikasi atau 



penerbitan tafsir al-manar. Selain itu banyak buku lainnya salah satunya yang 

berjudul Risalah Tauhid dan tafisr jus ama, dan lainnya. Tafsir al- manar tidak 

selesai 30 juz kemudian dilanjutnya muridnya yaitu Muhammad Rasyid Ridho 

hingga tuntas. Yang dapat kita ambil pemikiran Muhammad Abduh dalam 

gerakan pendidikan di Indonesia adalah salah satunya reformasi kurikulum.  

  Ketika berbicara ide pembaharuan Muh Abduh, tidak lupa tentang hal 

Rekontruksi Tujuan Pendidikan Islam adalah pemikiran Muhammad Abduh 

tentang manusia. Manusia menurut Muhammad Abduh adalah makhluk yang 

paling serasi dan memiliki kepribadian yang paling sempurna. Untuk 

meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh 

lalu menetapkan  tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya  yakni; tujuan 

hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa dan menyampaikannya 

pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang 

sempurna. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, Muhammad Abduh, 

membagi jenjang pendidikan kepada tiga tingkatan, yaitu: pertama adalah 

Tingkat Dasar (Mubtadii), kedua Tingkat Menengah (tabaqat al- wustha), dan 

ketiga Tingkat Tinggi   (Tabaqat Al-Ulya). Selain itu ada yang dirumuskan dari 

Muhammad Abduh adalah kurikulum pendidikan berdasarkan tingkatan- 

tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Ini 

didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaan yang 

akan mereka lakukan. Menurut Muhammad Abduh agar setelah anak didik 

selesai melaksanakan jenjang pendidikan tersebut mereka dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama Islam dan 

perkembangan zaman. Demikian article dari penulisan saya dengan 

bimbingan dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga 

menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah, Aamiin. Tidak lupa ucapan 

terima kasih sudah mampir dan membaca disini ya teman-teman 😊  

        ( Rosedahsm ) 


