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Abstrak: Ibn Khaldun nama lengkapnya adalah Wali ad-Din Abu Zaid „Abdur Rahman 

Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami al-Ishbili, disingkat Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada 

27 Mei  1332 dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406. N.J. Dawood menyebutnya 

sebagai  negarawan, ahli hukum, sejarawan, dan sarjana.
1
  

Ibnu Khaldun berasal  dari negeri  Hadramaut Yaman yang silsilah keluarganya sampai kepada 

Wali Bani Hijr. Sejak kecil beliau telah mendapat didikan langsung dari orang tuanya untuk 

mempelajari dasar-dasar  pemahaman Alquran dan dilanjutkan kepada seorang yang ahli dalam 

Alquran, bernama Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Said Al-Anshary. Hampir sepanjang 

hidupnya, beliau didedikasikan untuk menekuni ilmu pengetahuan. Tidak sedikit guru-guru 

yang telah beliau timba ilmunya. Proses belajar yang panjang dan melelahkan telah beliau jalani 

sampai berusia 20 tahun, dengan ditandai  berbagai  ijazah tadris dari para gurunya. Buah dari 

itu semua dapat kita saksikan dari karya tulis beliau yang sangat fundamental dan monumental, 

yang berjudul sangat panjang, yaitu “Al-Ibrar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayyam 

Al-„Arabi wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa Man Asrahum min Zawi As-Sulthan Al-Akbar”.
2
  

Di samping kemampuan bawaan yang sudah dimilikinya semenjak lahir, Ibnu Khaldun juga 

diuntungkan oleh dunia disekelilingnya yang mengetengahkan berbagai persoalan pelik untuk 

dipecahkan. Ibnu Khaldun hidup di lingkungan keluarga yang sangat mengenal baik ilmu 

pengetahuan dan kepemimpinan. Inilah yang kemudian mendorongnya untuk menjadi 

“seseorang” di dalam keluarganya. Ia diberi fasilitas perpustakaan yang dipenuhi beragam buku 

bacaan. Pengetahuannya pun semakin bertambah luas dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan 

karya. Adapun dunia yang mengelilingi kehidupannya adalah dunia yang penuh dengan 

persaingan kekuasaan dan politik. Ibnu Khaldun telah menjelma menjadi ensiklopedia 

pemikiran dan penulisan. Bisa dikatakan, Ibnu Khaldun telah muncul di dua ranah, ranah 

sejarah dan ranah ilmu sosiologi. Dari kedua ranah inilah lahir berbagai pandangan dan analisa 

terhadap fenomena-fenomena sejarah dan sosial
.3

  

Pemikiran Ibn Khaldun dalam bidang pendidikan meliputi tentang manusia didik, ilmu, metode 

pengajaran, dan spesialisasi. Dalam melihat manusia ia tidak terlalu menekankan kepada 

kepribadiannya akan tetapi kepada hubungannya dan interaksinya terhadap kelompok yang ada 

dalam masyarakat. Salah satu karya beliau antara lain: Muqaddimah dan Sejarah Alam Semesta. 

Dalam hidupnya beliau selalu berpindah-pindah dan selalu menjadi orang penting dari satu 

tempat ke tempat lain, terakhir ia menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung sampai ia 

meninggal pada tahun1406 dalam usia 74 tahun.
4
 

 

Kata Kunci : Pemikiran, Pendidikan, Ibn Khaldun 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia , juga diakui sebagai 

kekuatan yang dapat membantu masyarakat mencapai kemegahan dan kemajuan peradaban. 

Kejayaan Islam klasik, telah meninggalkan jejak kebesaran Islam di bidang ekonomi, politik, 
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intelektualisme, tradisi-tradisi, keagamaan, seni, dan sebagainya, tidak terlepas dari dunia 

pendidikan, dan begitu pula dengan kemunduran pendidikan Islam, telah membawa Islam 

berkubang dalam kemunduran. 

Dengan mempelajari kehidupan masa lalu umat islam, akan membantu untuk memahami 

sebab-sebab kemajuan dan kemunduran pendidikan Islam. Pemahaman tersebut dapat dijadikan 

pijakan dalam mengembangkan kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Oleh karena itu, untuk 

mencapai kemajuan pendidikan Islam sekarang, dan memecahkan persoalan-persoalan 

pendidiksn Islam harus mendalami historical Islam, khususnya menyangkut dengan dunia 

pendidikan Islam.  

Misi Islam sebagai agama yang diturunkan kepada umat manusia dari sisi pedagogis. 

Islam, sebagai ajaran yang datang dari Allah SWT. sesungguhnya merefleksikan 

pemikiran pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga menjadi 

manusia sempurna. Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman hidup bagi 

manusia menuju kehidupan bahagia, yang pencapaiannya bergantung pada proses pendidikan 

yang dijalaninya (pendidikan dalam pengertian luas), karena pendidikan merupakan kunci 

penting untuk membuka jalan kehidupan manusia.
5
 

Pada dasarnya proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah 

berkembang dengan perkembangan sosial-budaya manusia di permukaan bumi. Sejarah 

pendidikan Islam dan sejarah  para tokoh-tokoh pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam 

periode-periode Islam itu sendiri. Terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas penulis 

membahas pemikiran pendidikan Islam dan dalam jurnal ini penulis memaparkan pemikiran 

pendidikan Islam Ibn Khaldun.  

B. Pemikiran Dalam Bidang Pendidikan 

Pemikiran Ibn Khaldun dalam bidang pendidikan meliputi tentang manusia didik, ilmu, 

metode pengajaran, dan spesialisasi. Dalam melihat manusia ia tidak terlalu menekankan 

kepada kepribadiannya akan tetapi kepada hubungannya dan interaksinya terhadap kelompok 

yang ada dalam masyarakat. Dalam konsep ini sering disebut sebagai salah satu pendiri 

sosiolaogi dan antropologi 

Ibn Khaldun berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Oleh karena 

itu mampu melahirkan ilmu dan teknologi, dan sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh makhluk 

lainnya. 

Selanjutnya ia berpandapat bahwa pertumbuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan 

dipengaruhi oleh peradaban, kebudayaan, pendidikan, dan sains untuk mengelakkan umat islam 

dari pemikiran barat dan orientalis yang menyesatkan. Hal ini senada dengan yang 
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dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi bahwa Sistem pendidikan yang terjadi adalah ibaratnya 

sebuah laboratorium dimana kaum muda Islam mengalami brain-washing (pencucian otak) 

sehingga menjadi tiruan Barat. Di sini para pemuda Muslim dipisahkan dari akar keagamaan 

serta peradaban Islamnya. Ketika mereka selesai dari pendidikannya, mereka menjadi sarjana 

yang meragukan agamanya sendiri.
6
 

Berkenaan dengan ilmu pengetahuan Ibn Khaldun membagi menjadi tiga macam 

yaitu ilmu lisan, ilmu naqli dan ilmu aqli 

Dalam metode pengajaran Ibn Khaldun menggunakan metode berangsur-angsur,setapak 

demi setapak dan sedikit demi sedikit. Dan ia menganjurkan agar seorang itu bersikap sopan 

dan halus pada muridnya, hal ini juga termasuk sikap orang tua terhadap anaknya, karena orang 

tua adalah guru utama bagi anaknya.
7
 Guru harus mampu menarik perhatian muridnya , 

menjaga mereka hingga pikiran mereka terbuka dan berkembang sendiri.Guru harus 

membiasakan perilaku yang baik kepada murid-muridnya, memberi contoh, dan tidak mengajari 

mereka dengan perkataan saja. Seorang guru harus menjadi contoh bagi murid-

muridnya.
8
 Menurut Ibn Khaldun keahlian adalah sifat dan corak jiwa tidak dapat tumbuh 

serempak. 

Dari beberapa uraian diatas, terlihat bahwa Ibn Khaldun adalah seorang tokoh filsuf, dan 

juga sebagai tokoh sosiolog yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan, 

konsep pendidikannya sangat dipengaruhi oleh pandangannya terhadap manusia sebagai 

makhluk yang harus dididik dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya ditengah-tengah 

masyarakat. 

Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu 

pengetahuannya. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan 

presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan.Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan 

menjadi dua macam, yakni; pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional. Pengetahuan 

rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang 

alami. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya, metodenya, 

dan hasilnya, serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang 

berkuasa. 

C. Pendidikan Sebagai Transformasi Dari Potensialitas Keaktualitas 
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Menurut Ibn Khaldun, kamauan berfikir manusia baru muncul secara aktual, setelah 

memiliki kemampuan tamyiz (kemampuan membedakan). Setelah masa itu, yang dicapai adalah 

merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan fikirnya. Potensi akal fikir dan semua 

potensi lain yang dianugerahkan Allah sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual 

sesuai menurut tuntutan wataknya. Disamping itu, akal fikir dapat memperoleh persepsi-perspsi 

yang tidak dimilikinya. Dengan begitu, manusia mencari objek dan subjek lain untuk 

mendapatkannya. 

Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada mencari hakikat kebenaran satu 

persatu, serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya yang berguna bagi esensi dan 

eksistensinya. Dia menjadi terlatih demikian, sehingga upaya mencari pengetahuan tentang 

hakikat sesuatu menjadi suatu malakah baginya. Dengan malakah tersebut, dia mampu lebih 

mengenal gejala dan hakikat sesuatu, lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang 

sedang tumbuhpun tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. Bahkan mereka minta bantuan 

para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Di sinilah menurut Ibnu Khaldun timbul 

pendidikan. Jadi menurut Ibnu Khaldun ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal 

yang alami (tab‟iy) ditengah-tengah peradaban umat manusia. 

Tentang kebutuhan tabi‟iyyah pendidikan bagi manusia Ibnu Khaldun berasunsi bahwa 

jiwa rasional bertahan (dalam bentuknya semula) pada manusia hanya secara potensialitas 

transpormasinya dari potensialitas keaktualitas disebabkan dua hal yaitu: 

1. Disebabkan oleh polesan ilmu dan persepsi baru yang muncul lewat sensibilia.  

2. Oleh pencapaian terkhir ilmu melalui kekuatan spekulatif hingga benar-benar menjadi 

persepsi aktual dan intelek murni maka ia pun menjadi esensi spritual dan esensinya lalu 

mencapai kesempurnaan. 

Bagi Ibnu Khaldun kebudayaan (al-tsakapah) suatu gejala kemanusiaan. Kebudayaan 

mengacu pada masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan terbentu sebagai hasil kecenderungan 

alamiah makhluk manusia (disposition of human beings) untuk bekerja ssama. Dia merupakan 

alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lewat penciptaan kebudayaan manusia meningkatkan 

kondisi hidup sesuai dengan alamnya. Dari segi ini pendidikan dituntut untuk dapat memajukan 

kebudayaan dan peradaban umat. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian taraf hidup yang 

lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan peradaban yang lebih maju.  

Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun terebut dapat diketahui bahwa sebagaimana 

pendapat kalangan pedagok modern dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimistik. 

Optimisme ini didasarkan pada pendapatnya bahwa manusia mempunyai potensi yang dapat 
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ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu 

sarana transformasi budaya yang dapat mengubah tatanan hidup menjadi ebih baik.
9
 

D. Konsep Atau Tujuan Pendidikan 

Pendidikan dalam bahasa arab disebut dengan Tarbiyah, Ta‟lim, dan Ta‟dib; dalam 

bahasa inggris disebut education. Bagi ibnu khaldun, terma Tarbiyah bukanlah terma yang tepat 

dan benar untuk memaksudkan pendidikan dalam Islam. Dengan kata lain dikaji ulang, dan jika 

perlu, digantikan dengan terma yang lebih tepat dan benar.
10

 

Menurut Ibnu Khaldun pendidikan adalah mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh 

dari pengalaman untuk dapat memepertahankan eksistensi manusia dalam peradaban 

masyarakat. Pendidikan adalah upaya melestarikan dan mewariskan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat agar masyarakat tersebut bisa tetap eksis. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal 

pendidikan ia tuangkan dalam karya monumentalnya yang dikenal dengan sebutan 

Muqaddimah. Sebagai seorang filsuf muslim pemikirannya memanglah sangat rasional dan 

berpegang teguh pada logika. Corak ini menjadi pijakan dasar baginya dalam membangun 

konsep-konsep pendidikan. Menurutnya paling tidak ada tiga tujuan yang hendak dicapai oleh 

pendidikan Islam, yaitu peningkatan kecerdasan dan kemampuan berpikir, peningkatan segi 

kemasyarakatan manusia, peningkatan segi kerohanian manusia. Sehingga diharapkan 

pendidikan Islam mampu menciptakan manusia yang siap menghadapi berbagai fenomena 

social yang ada disekitarnya. 

Menurut  Omar Muhammad al-Syaibani: untuk mengetahui wujud manusia sangatlah 

penting dalam kontek falsafah baik umum maupun pendidikan. Karena tidak akan sempurna 

filsafat apabila tidak dijelaskan pendiriannya tentang manusia, baik tentang watak, ciri-ciri 

penting, dan aspek-aspek yang membentuknya untuk mengenal Tuhan.
11

 

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Zakiah Darajat, yaitu melalui penerapan 

pendidikan Islam diharapkan akan terwujud kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi 

Manusia sempurna. Ajaran islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh, oleh karena itu 

pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal untuk lebih 

mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
12

 

E. Kurikulum dan Materi Pendidikan 

Pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat-maklumat 

dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang 
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terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tertentu, yang dikaji oleh murid dalam 

tiap tahap pendidikan. Sedangkan pengertian kurikulum modern, telah mencakup konsep yang 

lebih luas yang di dalamnya mencakup empat unsur pokok yaitu: Tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai, pengetahuan-pengetahuan, maklumat-maklumat, data kegiatan-kegiatan, pengalaman-

pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu, metode pengajaran serta bimbingan kepada 

murid, ditambah metode penilaian yang dipergunakan untuk mengukur kurikulum dan hasil 

proses pendidikan. Dalam pembahasannya mengenai kurikulum Ibnu Khaldun mencoba 

membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum pada 

tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam bagian Barat dan Timur. Kurikulum 

pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik dalam pemikiran Ibnu Khaldun meliputi tiga 

hal, yaitu: pertama, kurikulum sebagai alat bantu pemahaman (ilmu bahasa, ilmu nahwu, 

balagah dan syair). Kedua, kurikulum sekunder yaitu matakuliah untuk mendukung memahami 

Islam (seperti logika, fisika, metafisika, dan matematika). Ketiga kurikulum primer yaitu inti 

ajaran Islam (ilmu Fiqh, Hadist, Tafsir, dan sebagainya). 

Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan, karena materi adalah merupakan 

salah satu komponen operasional pendidikan, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun telah 

mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi 

dua macam yaitu: 

1. Ilmu-ilmu tradisional (Naqliyah) 

Ilmu naqliyah adalah yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadits yang dalam hal ini 

peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama, karena 

informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syari‟at yang diambil dari al-Qur‟an dan Hadits. 

Ibn Khaldun menyusun ilmu-ilmu naqli sesuai dengan manfaat dan kepentingannya bagi 

peserta didik kepada beberapa ilmu, yaitu : 

a. Al-Quran dan Hadits 

b. Ulum al-Quran 

c. Ulum Hadits 

d. Ushul Fiqh 

e. Fiqh 

f. Ilm al-Kalam 

g. Ilm al-Tasawuf 

h. Ilm al-Ta‟bir Ru‟ya
13
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 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta, Kalam Mulia : 2009) cet. Ke-1 h. 285 



7 
 

Menurutnya, Al-quran adalah ilmu yang pertama kali harus diajarkan kepada anak. Al-

Quran mengajarkan kepada anak tentang syariat Islam yang dipegang teguh oleh para ahli 

agama dan dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam.
14

 

Ilmu-ilmu naqli hanya ditujukan untuk dipelajari pemeluk Islam. Walaupun dalam setiap 

agama sebelumnya ilmu-ilmu tersebut telah ada, akan tetapi berbeda dengan yang tedapat dalam 

Islam. Dalam Islam, eksistensi ilmu berfungsi menasakhkan ilmu-ilmu dari setiap agama yang 

lalu dan mengembangkan kebudayaan manusia secara dinamis.
15

 

2. Ilmu-ilmu filsafat atau rasional (Aqliyah) 

Ilmu ini bersifat alami bagi manusia, yang diperolehnya melalui kemampuannya untuk 

berfikir. Ilmu ini dimiliki semua anggota masyarakat di dunia, dan sudah ada sejak mula 

kehidupan peradaban umat manusia di dunia. 

Ilmu aqli di bagi menjadi empat kelompok, yaitu : 

a. Ilmu Logika (Mantiq) 

b. Ilmu Fisika ; termasuk di dalamnya ilmu kedokteran dan ilmu Pertanian 

c. Ilmu Metafisika (al Ilahiyat) 

d. Ilmu Matematika termasuk di dalamnya ilmu Geografi, Aritmatka dan al-Jabar, ilmu 

Musik, ilmu astronomi dan ilmu Nujum.
16

 

Walaupun Ibnu Khaldun banyak membicarakan tentang ilmu geografi, sejarah dan 

sosiologi, namun ia tidak memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam klasifikasi ilmunya. 

Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi empat 

macam, yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas 

mempelajarinya. Empat macam pembagian itu adalah: 

a. Ilmu agama (syari‟at), yang terdiri dari tafsir, hadits, fiqh dan ilmu kalam. 

b. Ilmu „aqliyah, yang terdiri dari ilmu kalam, (fisika), dan ilmu Ketuhanan (metafisika) 

c. Ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu agama (syari‟at), yang terdiri dari ilmu 

bahasa Arab, ilmu hitung dan ilmu-ilmu lain yang membantu mempelajari agama. 

d. Ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat, yaitu logika. 

F. Metode Pendidikan 

Pendidikan menurut Ibnu Khaldun hendaknya dilakukan secara bertahap, dari satu tingkat 

ke tingkat yang lebih tinggi sejalan dengan kemampuan akal seseorang, sesuai dengan ketetapan 

Nabi, yaitu bi qadri „uqulihim (Ajarilah anak-anakmu sesuai kadar kemampuannya). 
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Ibnu Khaldun tidak menyukai pembelajaran dengan menggunakan sistem hafalan, karena 

dianggap tidak efektif dan efisien. 

Mengenai sarana dan media pembelajaran, Ibnu Khaldun membagi dalam dua bagian, yakni  

a. Media yang ditolak Ibnu Khaldun, yaitu media yang bukan karena metode itu sendiri, 

melainkan karena tujuan yang diketahui membawa resiko, seperti: banyaknya referensi, 

banyak ringkasan (resume), menghindari dari permulaan pembelajaran yang 

menyulitkan, tidak ada ringkasan satu buku, memperpanjang pertemuan dan seterusnya. 

b. Media yang membawa nilai positif seperti memulai dengan pengajaran umum (global) 

kemudian ke arah yang terperinci, meringkas satu mata pelajaran, mengajak berpikir 

alami, dan seterusnya. 

Adapun metode yang membawa pengaruh positif terhadap pengajaran adalah: memulai 

dengan umum (global) kemudian berangsur-angsur ke arah yang terperinci. Ibnu Khaldun juga 

menyarankan perlunya metode dialog dan diskusi dalam pembelajaran. Metode ini menurut 

Ibnu Khaldun sangat bermanfaat dan merupakan metode yang paling efektif dalam 

pembelajaran.
17

 

Pandangan Ibnu Khaldun tentang metode pengajaran merupakan bagian dari 

pembahasan pada buku Muqaddimahnya. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah pendidikan 

Islam dapat kita simak bahwa dalam berbagai kondisi dan situasi yang berbeda, telah diterapkan 

metode pengajaran. Dan metode yang dipergunakan bukan hanya metode mengajar bagi 

pendidik, melainkan juga metode belajar yang harus digunakan oleh anak didik. Hal ini 

sebagaimana telah dibahas Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimahnya. 

Didalam memberikan pengetahuan kepada anak didik, pendidik hendaknya memberikan 

problem-problem pokok yang bersifat umum dan menyeluruh, dengan memperhatikan 

kemampuan akal anak didik.Kedua:Setelah pendidik memberikan problem-problem yang umum 

dari pengetahuan tadi baru pendidik membahasnya secara lebih detail dan 

terperinci.Ketiga:Pada langkah ketiga ini pendidik menyampaikan pengetahuan kepada anak 

didik secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas semua persoalan 

bagaimapaun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna. Demikian itu 

metode umum yang ditawarkan Ibnu Khaldun di dalam proses belajar mengajar. 

Ibnu Khaldun juga menyebutkan keutamaan metode diskusi, karena dengan metode ini 

anak didik telah terlibat dalam mendidik dirinya sendiri dan mengasah otak, melatih untuk 

berbicara, disamping mereka mempunyai kebebasan berfikir dan percaya diri. Atau dengan kata 

lain metode ini dapat membuat anak didik berfikir reflektif dan inovatif. Lain halnya dengan 
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 Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik  

    Hingga Kontemporer, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 249-253. 
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metode hafalan, yang menurutnya metode ini membuat anak didik kurang mendapatkan 

pemahaman yang benar. Disamping metode yang sudah disebut di atas Ibnu Khaldun juga 

menganjurkan metode peragaan, karena dengan metode ini proses pengajaran akan lebih efektif 

dan materi pelajaran akan lebih cepat ditangkap anak didik. Satu hal yang menunjukkan 

kematangan berfikir Ibnu Khaldun, adalah prinsipnya bahwa belajar bukan penghafalan di luar 

kepala, melainkan pemahaman, pembahasan dan kemampuan berdiskusi. Karena menurutnya 

belajar dengan berdiskusi akan menghidupkan kreativitas pikir anak, dapat memecahkan 

masalah dan pandai menghargai pendapat orang lain, disamping dengan berdiskusi anak akan 

benar-benar mengerti dan paham terhadap apa yang dipelajarinya. 

G. Pendidik/Guru 

Pendidik dalam pandangan Ibnu Khaldun haruslah orang yang berpengetahuan luas, dan 

mempunyai kepribadian yang baik. Karena pendidik selain sebagai pengajar di dalam kelas, 

pendidik juga harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta didiknya. Ibnu Kholdun 

menganjurkan agar para guru bersikap dan berperilaku penuh kasih sayang kepada peserta 

didiknya, mengajar mereka dengan sikap lembut dan saling pengertian, tidak menerapkan 

perilaku keras dan kasar, sebab sikap demikian dapat membahayakan peserta didik, bahkan 

dapat merusak mental mereka, peserta didik bisa menjadi berlaku bohong, malas dan bicara 

kotor, serta berpura-pura, karena didorong rasa takut dimarahi guru atau takut dipukuli. Dalam 

hal ini, keteladanan guru yang merupakan keniscayaan dalam pendidikan, sebab para peserta 

didik menurut Ibnu Kholdun lebih mudah dipengaruhi dengan cara peniruan dan peneladanan 

serta nilai-nilai luhur yang mereka saksikan, dari pada yang dapat dipengaruhi oleh nasehat, 

pengajaran atau perintah-perintah. 

Ibnu Khaldûn (2005: 535 dan 541) menegaskan bahwa seorang pendidik harus 

profesional atau ahli dalam bidangnya, sebagaimana ia pun berpendapat bahwa ”pengajaran 

ilmu (guru) merupakan salah satu keahlian”. Di halaman yang lain dia berkata bahwa ”baiknya 

suatu keahlian yang diperoleh dengan belajar tergantung kepada baiknya pendidik dan cara 

yang digunakan untuk mengajarkannya” (Ibnu Khaldûn, 2005: 476). Lebih lanjut dia 

mengatakan bahwa ”keterampilan dalam suatu ilmu pengetahuan dan aspeknya yang beragam 

serta penguasaan atasnya, merupakan akibat dari kebiasaan yang memberikan kemungkinan 

bagi pemiliknya untuk menguasai semua prinsip dasar dan kaidah-kaidahnya, serta untuk 

memahami problematikanya dan menguasai secara detail terhadap hal-hal yang bersifat 

prinsipil. Sejauh kebiasaan itu tidak didapatinya (baca: tidak ada), maka sejauh itu pula 

keterampilan dalam suatu disiplin khusus (profesional) tidak mungkin diperolehnya”. Guru 

profesional adalah seorang yang melaksanakan tugas pengajarannya dilakukan secara efisien 

dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam mencapai tujuan pekerjaan tersebut. 
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Seseorang dikatakan guru profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap dedikasi yang tinggi 

terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, dan sikap continous 

improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbarui model-model atau cara 

kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa 

tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zaman di 

masa depan.
18

  

Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena dia harus memiliki 

kompetensi-kompetensi keguruan. Di antaranya kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru profesional adalah: 1) Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan 

dan pengayaan, terutama pada bidang yang menjadi tugasnya; 2) Penguasaan strategi 

(mencakup pendekatan, metode, dan teknik) pendidikan Islam, termasuk kemampuan 

evaluasinya; 3) Penguasaan ilmu dan wawasan pendidikan; 4) Memahami prinsip-prinsip dan 

menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan 

pendidikan Islam; dan 5) Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung ataupun tidak 

langsung yang mendukung kepentingan tugasnya Sedangkan menurut Ibnu Khaldûn, indikator 

dari guru profesional adalah 1) memiliki ilmu pengetahuan yang beragam dan penguasaan 

atasnya; 2) menguasai semua prinsip dasar dan kaidah-kaidah tentang ilmu pengetahuan; dan 3) 

memahami problematikanya dan menguasai secara detail terhadap hal-hal yang bersifat prinsipil 

dalam pembelajaran.
19

  

Adapun dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk menjadi guru 

yang profesional, harus memiliki tiga kualifikasi, yaitu pertama, kualifikasi akademik, yaitu 

ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, 

dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan; kedua, kompetensi, yaitu adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesional; dan ketiga, sertifikat pendidik, yaitu adalah 

bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
20

 

H. Peserta didik 

Sedangkan konsepnya mengenai peserta didik, bahwa peserta didik merupakan orang 

yang belum dewasa dan memiliki potensi. Maka dari itu peserta didik membutuhkan bimbingan 

orang dewasa untuk mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik dengan potensi dan fitrah 

yang telah ada. Peserta didik ibarat wadah yang siap untuk di beri pengetahuan yang baru.
21
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19
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    (Bandung: Trigenda Karya, 1993).hlm.172. 
20
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Beliau menganjurkan agar guru-guru mempelajari sungguh-sungguh perkembangan akal pikiran 

murid-muridnya, karena anak pada awal hidupnya belum memiliki kematangan pertumbuhan. Kata 

beliau: 

“Kita telah menyaksikan kebanyakan guru pada masa itu tidak mengetahui metoda pengajaran 

dan cara penggunaannya, sehingga mereka hadir di depan murid-muridnya dengan mengajarkan 

permasalahan yang sulit dipahami, dan mereka menyuruh agar memecahkannya 

(menganalisanya) dan mereka menduga bahwa cara demikian akan memperkembang pengajaran 

dan mengandung kebenaran, padahal kemampuan menerima pengetahuan di kalangan murid 

dan kematangannya, berkembang secara bertahap. Itulah sebabnya murid mula-mula lemah 

pemahamannya terhadap keseluruhan ilmu, kecuali dengan jalan mendekati dan memperbaiki 

dengan menggunakan contoh-contoh yang dapat diamati dengan pancaindera. Kesiapan dari 

kematangan murid tersebut berkembang setingkat demi setingkat, bertentangan dengan 

problema ilmu yang dihadapkan kepadanya. Dan proses pengalihan ilmu untuk mendekati, 

dengan cara menganalisa problema tersebut, sehingga kemampuan untuk menyiapkan diri 

mereka ilmu itu benar-benar sempurna, kemudian baru mendapatkan hasilnya.
22

 

I. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Dunia Pendidikan Islam di Era Millenial 

1. Mengenai metode yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa Ia lebih menyukai 

metode dialog dan diskusi nampaknya masih sesuai dengan dunia pendidikan masa 

sekarang dan  masih banyak digunakan. 

2. Dari pokok pikiran Ibnu Khaldun tentang prinsipnya bahwa seorang guru harus 

memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan beberapa keterangan pada tema-tema 

pelajaran yang terkait nampak sangat relevan dengankondisi siswa saat ini, dimana 

siswa dituntut untuk menerima kebebasan dalam belajar, dalam arti, siswa bebas 

mengemukakan pendapat, pikiran, dan daya imajinasinya sebatas tidak menyimpang 

dari kaidah-kaidah yang berlaku. 

3. Dari prinsip Ibnu Khaldun yang guru tidak bertindak keras atau kasar terhadap siswa, 

hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena sekarang model pembelajarannya 

bukan lagi “kolonial” yang menghendaki kekerasan dan disiplin yang ketat, seperti pada 

zaman penjajahan. 

4. Tujuan pendidikan yang dirumuskan Ibnu Khaldun tampaknya sesuai dengan tujuan 

pendidikan saat ini, dimana menurut Ibnu Khaldun ada tiga tujuan yaitu tujuan 

peningkatan pemikiran yang sekarang kita kenal dengan aspek kognitif, peningkatan 
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pemasyarakatan yang sekarang kita kenal sebagai aspek psikomotorik, dan peningkatan 

kerohanian yang sekarang kita kenal sebagai aspek Afektif. 

5. Pengelompokkan Ilmu menurut Ibnu Khaldun juga masih sama dengan pendidikan 

sekarang ini, yaitu membedakan ilmu menjadi ilmu aqli, ilmu naqli, dan ilmu lisan. 

Yang ketiganya dipelajari dalam proses pendidikan.
23

 

 

Kesimpulan 

 Dari uraikan  di atas penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Ibn Khaldun nama lengkapnya adalah Wali ad-Din Abu Zaid „Abdur Rahman 

Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami al-Ishbili, disingkat Ibnu Khaldun, lahir di 

Tunisia pada 27 Mei  1332 dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406. N.J. Dawood 

menyebutnya sebagai  negarawan, ahli hukum, sejarawan, dan sarjana. Ia 

berasal  dari negeri  Hadramaut Yaman yang silsilah keluarganya sampai kepada 

Wali Bani Hijr. 

2. Ibn Khaldun di kenal sebagai salah satu pendiri sosiolaogi dan antropologi. 

3. Pemikiran Ibn Khaldun dalam bidang pendidikan meliputi tentang manusia didik, 

ilmu, metode pengajaran, dan spesialisasi. 

4. Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 

dua macam ; Ilmu Naqliyah (Al-Quran dan Hadits,Ulum al-Quran, Ulum Hadits, 

Ushul Fiqh, Fiqh, Ilm al-Kalam, Ilm al-Tasawuf, Ilm al-Ta‟bir Ru‟ya) dan Ilmu 

Aqliyah (Ilmu Logika, Ilmu Fisika, Ilmu Metafisika, Ilmu Matematika ). 

5. Didalam memberikan pengetahuan kepada anak didik, pendidik hendaknya dengan 

memperhatikan kemampuan akal anak didik. 

6. Pendidik dalam pandangan Ibnu Khaldun haruslah orang yang berpengetahuan luas, 

dan mempunyai kepribadian yang baik. Karena pendidik selain sebagai pengajar di 

dalam kelas, pendidik juga harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta 

didiknya. Ibnu Khaldûn berpendapat agar para guru harus betul-betul membekali 

dirinya dengan kemampuan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengajaran, sehingga 

ia menjadi guru yang profesional. Sehingga dia, dalam bertugasnya bisa menciptakan 

siswa menjadi ”manusia”. Karena tugas utama guru menurut Ibnu Khaldûn adalah 

menanusiakan manusia. 

7. konsep Ibn Khaldun mengenai peserta didik, bahwa peserta didik merupakan orang 

yang belum dewasa dan memiliki potensi, Peserta didik ibarat wadah yang siap 

untuk. 
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8. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Dunia Pendidikan Islam di Era Millenial 

yaitu menciptakan metode dialog dan diskusi. Agar guru tidak bertindak keras atau 

kasar terhadap siswa. 
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