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ABSTRAK 

Priambudi, Brian. 2019. Nilai-nilai Pendidikan dalam 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Mukhlison Effendi, 

M.Ag.    

Kata kunci : Nilai-nilai Pendidikan Islam, 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

Jika melihat kondisi hari ini, masyarakat bangsa ini 

semakin hilang karakter kepribadian ketimurannya akibat 

dari masuknya budaya Barat. Secara tidak langsung, budaya 

Barat masuk ke Indonesia melalui kerjasama pemerintah, 

yaitu kecenderungan pemerintah dalam berpihak. Hal ini 

sangat mempengaruhi jiwa dan karakter bangsa Indonesia. 

Isalm pada masa-masa awal pemerintahannya sangat 

komitmen dengan penanaman nilai-nilai moral dan spiritual 

bagi masyarakatnya. Karena moralitas suatu bangsa menjadi 

landasan yang akan mempengaruhi nasibnya di kemudian 

hari. Ha>run Ar-Ra>shid ialah salah satu khalifah yang 

menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pemerintahannya. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

menjadikannya sebuah penelitian sebagai tugas akhir 

dengan Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui nilai-nilai 

pendidikan dalam kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

(2) Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan dalam 
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kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dengan konsep 

nilai pendidikan dalam islam. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut bertujuan 

untuk mengetahui Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid. Penelitian ini 

merupakan penelitian kajian pustaka (library Research). 

Kajian ini memuat atau memanggil gagasan yang terkait 

dengan topik kajian dan harus didukung oleh data atau 

informasi yang diperoleh dari sumber pustaka 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam 

kisah Harun Ar-Rashid terdapat nilai-nilai pendidikan 

diantaranya: nilai keimanan, ibadah, akhlaq, dan sosial. (2) 

Relevansinya dengan Nilai Pendidikan Islam baik itu nilai 

keimanan, ibadah, akhlaq, sosial itu bisa diambil kesimpulan 

bahwasannya diantara semua nilai tersebut memiliki 

relevansi dengan Nilai pendidikan Islam yaitu untuk nilai 

Insani dan nilai Ilahi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam 

kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. 

Baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan, 

kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, 

pemerintahan negara, dan lain-lain. Kualitas pemimpin 

menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. 

Sebab, pemimpin yang sukses itu mampu megelola 

organisasi, bisa memengaruhi secara konstruktif orang 

lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang 

harus dikerjakan bersama-sama (melakukan kerja 

sama), dan bahkan kepemimpinan sangat memengaruhi 

semangat kerja kelompok, maka pertanyaan besarnya 

adalah bagaimana hubungan kepemimpinan antara 

kepemimpinan organisasi, manajemen, dan administrasi 

sangat erat. Keeratan hubungan ini mencapai suatu 

usaha dan kerja sama yang dapat mencapai tujuan 

dengan efisien dan efektif. 
1
 

Kepemimpinan dalam organisasi merupakan 

spirit untuk memutar roda pemberdayaan organisasi, 

artinya peran sentral dalam organisasi tidak pernah 

lepas dari kinerja seorang pemimpin untuk 

menggerakkan potensi-potensi dalam organisasi 

                                                           
1
 Abd. Wahab & Umiarso,  Kepemimpinan   Pendidikan   dan   

Kecerdasan   Spiritual, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 79-80.  
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tersebut. Seperti yang dikatakan oleh suryadi bahwa 

dalam konteks organisasi yang paling penting adalah 

kepemimpinan yang efektif dan diikuti oleh rencana 

aksi. Pola kepemimpinan tersebut akan berakhir pada 

tatanan manajemen yang baik dalam organisasi yang 

akan ditandai dengan adanya pola pikir yang teratur, 

adanya pelaksanaan kegiatan yang teratur, dan adanya 

penyikapan terhadap tugas-tugas kegiatan dengan baik. 

Akan tetapi, pada tatanan konsep, masalah 

kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah masalah 

rumit yang dipenuhi dengan mitos masyarakat, 

kebijaksanaan yang ada dalam adat yang berlaku, 

idealisme, dan ilusi. Dalam hal ini, kepemimpinan dapat 

berperan dalam melindungi beberapa isu pengaturan 

organisasi yang tidak tepat, seperti distribusi kekuasaan 

yang menjadi penghalang tindakan yang efektif, 

kekurangan berbagai macam sumber, prosedur yang 

dianggap buruk, dan sebagainya. 
2
 

Tugas pemimpin akan berhasil dengan baik 

apabila setiap pemimpin memahami tugas harus 

dilaksanakannya. Oleh sebab itu, kepemimpinan akan 

tampak dalam proses ketika seseorang mengarahkan, 

membimbing, serta mempengaruhi dan menguasai 

pikiran-pikiran dan perasaan atau tingkah laku orang 

lain. Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan 

diperlukan seorang pemimpin profesional yang 

memahami tugas dan kewajibannya sebagai seorang 

pemimpin serta melaksanakan peranannya sebagai 

                                                           
2
 Ibid., 84-86. 
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seorang pemimpin. Pemimpin harus menjalin hubungan 

kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, 

dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan 

gagasannya dalam rangka mencapai tujuan bersama 

yang telah ditetapkan.
3
  

Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan 

individu untuk memberikan pengaruh terhadap 

kelompoknya dalam pencapaian suatu tujuan bersama. 

Kompetensi kepemimpinan Guru dalam pendidikan 

Islam meliputi, akhlaq mulia, inovator, motivator, 

fasilitator, pembimbing dan konselor, serta teladan bagi 

peserta didik. Diharapkan dengan kompetensi 

kepemimpinan ini guru bisa menjadi figur teladan yang 

baik bagi peserta didik. 

Pemimpn yang sukses adalah pemimpin yang 

dicitai oleh yang dipimpinnya, sehingga pikirannya 

selalu didukung, perintahnya selalu diikuti dan rakyat 

membelanya tanpa diminta terlebih dahulu. Figur 

kepemimpinan yang mendekati penjelasan tersebut 

adalah Kepemimpinan Rasulullah SAW beserta para 

shahabatnya (Khulafaur Ra>shidin). Abu Bakar terpilih 

menjadi Khalifah untuk mengganti Kepemimpinan 

setelah Rasulullah SAW merupakan anugerah 

tersendiri, dan semacam ini merupakan keistimewaan 

yang diberikan Allah kepadanya. Pada dasarnya 

Shahabat Rasulullah SAW merupakan orang yang 

mewarisi dakwah islamiyah atau risalah bagi seluruh 

umat manusia, sekaligus menjadi pemimpin bagi 

                                                           
3
 Ibid.,  113. 
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dirinya dengan keteladanan yang mereka unggulkan  

dan keistiqomahan di dalam menjalankan syari‟at Allah 

dan Rasul-Nya, baik melalui Kitabullah maupun 

Sunnah Rasulullah.   

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid adalah sosok khalifah 

yang mencintai ilmu dan sangat senang kepada orang-

orang yang berilmu, mengagungkan perintah dan 

larangan Allah. Dia sangat tidak senang dalam 

perdebatan masalah agama dan tidak senang 

membicarakan sesuatu yang telah jelas nashnya dalam 

agama. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid berkulit putih, postur 

tubuhnya tinggi dengan wajah rupawan dan murah 

senyum. Kata-katanya fasih dan memiliki wawasan 

yang luas. Pada masa dia menjadi Khalifah dia selalu 

melakukan sholat sebanyak seratus rakaat setiap hari 

sehingga dia meninggal. Dia tidak pernah 

meninggalkan kebiasaan tersebut kecuali dalam 

keadaan sakit. Dia juga bersedekah dari sakunya sendiri 

sebanyak seribu dirham setiap hari.  

Dia selalu menangis atas kesalahan dosa-dosa 

yang dilakukannya, khususnya jika dia dinasehati. Dia 

senang dipuji, maka jika ada orang yang memujinya dia 

akan memberikan sejumlah uang dalam jumlah besar. 

Dia banyak memiliki syair-syair. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid diangkat menjadi 

khalifah pada September 786 M, pada usianya yang 

sangat muda, 23 tahun. Jabatan khalifah ini 

dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat 

khalifah, Musa> Al-Ha>di wafat. Dalam menjalankan 
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roda pemerintahan, Ha>run Ar-Ra>shid didampingi  

Yahya> bin Kha>lid dan empat putranya. 

Daulah Abbasiyah mencapai puncak 

kejayaannya  pada masa pemerintahan Khalifah Ha>run 

Ar-Ra>shid, seorang khalifah yang taat beragama, shalih, 

dermawan, hampir bisa disamakan dengan khalifah 

Umar bin Abdul Aziz, dari bani Umayyah. Jabatan 

khalifah tidak membuatnya terhalang untuk turun ke 

jalan-jalan pada malam hari, tujuannya untuk melihat 

keadaan yang sebenarnya. Apa yang terjad dan 

menimpa kaum lemah, ia ingin melihat dengan mata 

kepalanya sendiri untuk  kemudian memberi bantuan. 

Pada masa itu, Baghdad menjadi mercusuar kota 

impian 1001 malam yang tidak ada tandingannya di 

dunia pada abad pertengahan. Daulah Abbasiyah pada 

masa itu, memiliki wilayah kekuasaan yang luas, 

membentang dari Afrika Utara sampai ke Hindu Kush 

India. Kekuatan militer yang dimilikinya juga sangat 

luar biasa.  

Serangan ke Byzantium terpaksa dilakukan 

karena pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. 

Serangan itu terjadi enam kali dan dalam serangan itu 

banyak sekali kota yang berhasil ditlakukkan, misalnya 

Matharah, Enzyra, begitu juga dengan pulau Cyprus. 

Akhirnya raja Byzantium minta perdamaian. 

Permohonan itu dikabulkan oleh Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid dengan syarat Byzantium harus membayar upeti 

sesuai dengan perjnjian yang telah dibuat. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid mempunyi perhatian 

yang sangat baik terhadap ilmuwan dan budayawan. Ia 
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mengumpulkan itu semua dan melibatkannya dalam 

setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah. 

Perdana menteri nya adalah seorang ulama besar pada 

zamannya. Yahya > Al-Barmaki > juga merupakan guru 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid. Sehingga banyak nasihat 

dan anjuran kebaikan mengalir dari Yahya >. Hal ini 

semua membentengi Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dari 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran-

ajaran Islam. Pada masa Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid, 

hidup juga seorang yang cerdik dan pandai serta sering 

memberikan nasihat-nasihat kebaikan pada Khalifah, 

yaitu Abu Nawas. Nasihat-nasihat kebaikan dari Abu 

Nawas disertai dengan gayanya yang lucu, menjadi 

bagian yang juga tak terpisahkan dari kehidupan 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid. 

Suasana negara yang aman dan damai, membuat 

rakyat menjadi tentram. Bahkan, pada masa 

pemerintahan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid sangat sulit 

mencari orang yang akan diberikan zakat, infaq, serta 

shodaqoh, karena tingkat kemakmuran penduduknya 

telah mencapai tingkat di atas garis kemiskinan. Di 

samping itu, banyak pedagang dan saudagar yang 

menanamkan investasinya pada berbagai kegiatan usaha 

di wilayah daulah Bani Abbasiyah pada masa itu. Setiap 

orang merasa nyaman untuk keluar pada malam hari, 

karena tingka kejahatan yang minim kaum terpelajar 

dan masyarakat dan umum dapat melakukan perjalanan 

dan penjelajahan di negeri yang luas itu dengan aman. 

Masjid-masjid, perguruan tinggi, madrasah-madrasah, 

rumah sakit, dan sarana kepentingan umum lainnya 
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banyak dibangun pada masa ini. Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid juga sangat giat dalam penerjemahan berbagai 

buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dewan 

penerjemah juga dibentuk untuk keperluan 

penerjemahan dan penggalian informasi yang termuat 

dalam buku asing. Dewan penerjemah itu diketuai oleh 

seorang pakar bernama Yuhana bin Musawih. Bahasa 

Arab ketika itu merupaan bahasa resmi negara dan 

bahasa pengantar di sekolah-sekolah, perguruan tinggi 

dan menjadi alat-alat komunikasi umum. Karena itu, 

dianggap tepat bila semua pengetahuan yang termuat 

dalam bahasa asing itu segera diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab. 
4
 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid adalah Amir para 

khalifah Abbasiyah. Dia adalah raja agung pada 

zamannya. Konon, kehebatannya hanya dapat 

dibandingkan dengan Karel Agung (742M – 814 M) di 

Eropa. Pada masa kekuasaannya, Baghdad ibukota 

Abbasiyah menjelma menjadi metropolitan dunia. 

Jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban 

hingga abad- 21 masih dirasakan dan dinikmati 

masyarakat dunia. 

Sejak belia, Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid ditempa 

dengan pendidikan islam dan pemerintahan lingkungan 

Istana. Salah satu gurunya yang terpopuler adalah 

Yahya> bin Kha>lid. Berbekal pendidikan yang memadai, 

Harun pun tumbuh menjadi seorang terpelajar. Khalifah 

                                                           
4
 Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-

Kautsar, 2006), 91-93.  
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Ha>run Ar-Ra>shid memang dikenal sebagai pria yang 

berotak encer, berkepribadian kuat, dan fasih dalam 

berbicara.  

Ketika tumbuh menjadi seorang remaja, 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid sudah mulai diterjunkan 

Ayahnya dalam urusan pemerintahan. Kepemimpinan 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid ditempa sang Ayah ketika 

dipercaya memimpin ekpedisi militer untuk 

menaklukkan Byzantium sebanyak dua kali. Ekspedisi 

militer pertama dipimpinnya pada 779 M – 780 M. 

Dalam ekspedisi kedua yang dilakukan pada 781 – 782 

M, Harun memimpin pasukannya hingga ke pantai 

Bosporus. Dalam usia yang relatif muda, Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid yang dikenal berwibawa sudah 

mampu menggerakkan 95 ribu pasukan beserta para 

pejabat tinggi dan jenderal veteran. Dari mereka pula, 

Harun banyak belajar tentang strategi pertempuran.  

Sebelum dinobatkan sebagai khalifah, Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid didaulat Ayahnya menjadi gubernur 

di As-Siafah tahun 779 M dan di Maghrib pada 780 M. 

Dua tahun setelah menjadi gubernur, sang Ayah 

mengukuhkannya sebagai putra mahkota untuk menjadi 

khalifah setelah saudaranya, Al-Hadi. Pada 14 

September 786 M, Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid akhirnya 

menduduki tahta tertinggi di Dinasti Abbasiyah sebagai 

khalifah kelima. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid berkuasa selama 23 

tahun (786 M – 809 M). Selama dua dasawarsa itu, 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid mampu membawa Dinasti 

yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal 
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yang patut ditiru para pemimpin islam di abad ke-21 ini 

dari sosok Raja besar muslim ini. Sebagai pemimpin,  

dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para 

ulama, ahli hukum, penulis, qari‟, dan seniman. 

Ia kerap mengundang para tokoh informal dan 

profesioanl itu ke istana untuk mendiskusikan berbagai 

masalah. Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid begitu menghargai 

setiap orang. Itulah salah satu yang membuat 

masyarakat dari berbagai golongan dan status amat 

menghormati, mengagumi, dan mencintainya. Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid adalah pemimpin yang mengakar dan 

dekat dengan Ayahnya sebagai seorang pemimpin dan 

Muslim yang taat, Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid sangat 

rajin beribadah. Konon, dia terbiasa menjalankan sholat 

sunat hingga seratus rakaat setiap harinya. Dua kali 

dalam setahun, khalifah kerap menunaikan ibadah haji 

dan umrah dengan berjalan kaki dari Baghdad ke 

Mekkah. Ia tak pernah lupa mengajak para ulama ketika 

menunaikan rukun Islam kelima. Jika sang khalifah tak 

berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka 

dihajikannya sebanyak tiga ratus orang di Baghdad 

dengan biaya penuh dari istana. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dikenal dengan sosok 

yang adil dan sangat peduli dengan rakyatnya terkadang 

ia menyamar di malam hari dan berada di pasar atau 

jalanan untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang 

yang lewat di sekitar dan bertanya pada penduduk 

mengenai keadaan kepemimpinannya. Dengan cara 

inilah ia dapat mengetahui apakah rakyatnya puas atau 

tidak atas kepemimpinannya. 
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Meskipun masa pemerintahan Khalifah Ha>run 

Ar-Ra>shid membawa kondisi yang aman dan tidak ada 

pemberontakan besar, ada juga pemberontakan lokal. Di 

awal pemerintahan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid timbul 

masalah di Mesir, Suirah, Mesopotamia, Yaman dan 

Daylam (selatan laut Kaspia). 

Ada beberapa kejadian pada masa 

kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid pada tahun 

795 M. Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid memindahkan Istana 

dan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Ar-Raqqah. 

Pada tahun 800 M, Harun menghadiahkan dua gajah 

albino ke Carlemagne sebagai hadiah Diplomatik, pada 

tahun 803 M, Harun memecat Yahya> bin Kha>lid 

sebagai Perdana Menteri karena korupsi. 

Pada zaman kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid mampu membawa negara yang dipimpinnya 

kemasa kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. 

Bahkan, bisa dikatakan bahwa masa keemasan Dinasti 

Abbasiyah pada masa kepemimpinan Khalifah Ha>run 

Ar-Ra>shid. Wilayah Iraq pada masa kekuasaaannya 

menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di 

dunia Timur. Kota Baghdad menjadi ibukota 

pemerintahan sekaligus kota terpenting di Iraq. Hingga 

masa kekuasaan Al-Mu‟tashim, ibukota Dinasti 

Abbasiyah masih berada di Baghdad.
5
  

Ketika Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid berkuasa, ia 

menyempurnakan semua kehebatan itu. Barisan bala-

                                                           
5
 Wirawan Sukarwo, Tentara Bayaran AS di Iraq (Jakarta : 

Gagas Media, 2009), 80. 
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tentara pemberani yang beribu-ribu banyaknya. 

Bangunan megah, benteng, istana, pemandian, masjid, 

pasar, dan bahkan perpustakaan kian mengkilau. Seni, 

budaya, kaligrafi, puisi mencapai puncak kehebatan. 

Para intelektual diundang dan datang berduyun-duyun. 

Ribuan buku ditulis atau diterjemahkan. Singkat kata, 

Islam terbaik ada di masa ini. Kata Pamungkas, sejarah 

memberi kita banyak nasihat. Kekhalifahan Agung 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid jalin menjalin dengan begitu 

rumit tetapi terang dengan peradaban Barat. Di masa 

beliaulah Islam memberi kontribusi besar bagi lahirnya 

modernitas di dunia saat ini, terutama di bidang ilmu 

dan budaya.
6
  

Berangkat dari sikap Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

yang ingin mensejahterakan rakyat, maka ia 

memberikan apapun untuk rakyat. Seperti keadaan 

aman ia berikan. Sehinnga membuat para saudagar, 

pedagang, kaum terpelajar, maupun rakyat biasa. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

Negara, Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid memajukan 

ekonomi, perdagangan dan pertanian dengan sistem 

irigasi. Kemajuan sektor-sektor ini menjadikan 

Baghdad, ibukota Abbas sebagai pusat perdagangan 

terbesar dan terkenal di dunia. Pada saat itu, banyak 

terjadi pertukaran barang dan jual beli dari berbagai 

penjuru. Dengan demikian, negara banyak memperoleh 

                                                           
6
 Benson Bobrick, Kejayaan Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid, 

(Jakarta : Alfabet, 2013), 347 
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pendapatan dan keuntungan dari kegiatan perdagangan 

tersebut.   

Gedung-gedung dan tempat peribadatan, serta 

tempat pendidikan mulai dibangun di Baghdad. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid membiayai pengembangan 

pendidikan di bidang penerjemahan dan penelitian. 

Dibangun juga istana megah disana yang bernama 

istana Al-Khuldi >. Kejelasan Sistem pemerintahan dan 

sistem Administrasi dibuat dalam bentuk kementrian 

dan dewan dengan sistem yang rapi. Di masa Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid hal tersebut telah mencapai target. 

Aktivitas-aktivitas kementrian menjadi jelas dan masa 

jabatan seorang menteri dibatasi. Administrasi 

negarapun dicatat dan dikontrol. Ia memiliki orang-

orang yang ahli dan cabang-cabang yang terkoordinasi.
7
 

Pada masa pemerintahan Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid bermuculan penyair terkenal, seperti Abu 

Nawas (145-198 H) nama aslinya adalah  Hasan bin 

Hani, dan Abu Tamam (wafat 232 H) nama aslinya 

adalah Habib bin Auwas at-tabha‟i, pada masa itu 

terkenal sebuah buku yang berjudul seribu satu malam 

yang telah menduduki tempat paling atas di bidang 

kesastraan dunia. Buku tersebut telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa-bahasa dunia.  

Kemudian yang telah menjadikan Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid termasyhur dan terkenal ialah 

bukunya yang berjudul seribu satu malam, yang telah 

                                                           
7
 Yusuf Al-Isy, Dinasti Abbasiyah, (Pustaka  Al-Kautsar, 2007), 

53. 
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menduduki tempat paling atas dalam bidang kesustraan 

dunia. 

Lembaga kesustraan ternyata telah ada pada 

masa sebelumnya yaitu pada masa-masa Daulah 

Umayyah, yang fungsinya sama yaitu untuk 

mencerdaskan manusia. Keberadaan lembaga 

kesustraan pada masa Daulah Abbasiyah maju dan 

bahkan bertahan hingga akhir kekhalifahan Abbasiyah. 
8
  

Permulaan lahirnya ilmu pengetahuan 

sebenarnya telah lahir pada masa-masa sebelum masa 

Dinasti Abbasiyah yang lebih tepatnya pada masa 

Yunani Kuno, akan tetap keilmuan-keilmuan ini 

berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Jika 

disusur sebenarnya ilmu telah ada pada permulaan 

manusia atau lebih tepatnya pada zaman manusia purba. 

Pada masa ini manusia telah menemukan besi, tembaga, 

dan Perak untuk berbagai peralatan. Baru setelah itu 

muncul keilmuan di Yunani.
9
 

Dalam periode ini banyak tantangan dengan 

gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari 

kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. 

Gerakan-gerakan seperti itu seperti gerakan sisa-sisa 

Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, 

revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di 

Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan 

                                                           
8
 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta : Kencana, 

2008), 119. 
9
 Surajio, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, 

(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), 80. 
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aliran-aliran  pemikiran keagamaan. Semuanya dapat 

dipadamkan.  

Kemudian mengenai Pendidikan, sebagaimana 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa puncak 

perkembangan peradaban, kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan dalam Islam terjadi pada pemerintahan 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid. Namun, hal itu tidak berarti 

membawa seluruhnya berawal dari kreatifitas penguasa 

sendiri. Sebab sebagian lembaga pendidikan Islam telah 

dikenal sejak detik-detik awal turunnya wahyu kepada 

Nabi Muhammad SAW. Rumah Al-Arqam bin Arqam 

merupakan lembaga pendidikan pertama. 

Usaha terpenting Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

yang membawa namanya ke puncak kemasyhuran 

adalah perhatiannya yang tinggi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dengan taraf yang 

belum pernah dicapai sebelumnya. Ia mendirikan 

beberapa lembaga pendidikan, seperti Bait Al-hikmah, 

majelis Al-Mudhakarah }, lembaga pengkajian masalah-

masalah keagamaan, rumah-rumah, masjid-masjid, 

istana khalifah, dan rumah sakit. 

Lembaga pendidikan di Rumah itu telah ada 

terlebih dahulu, bedanya pada masa Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid adalah banyak menunjuk rumah-rumah itu 

sebagai tempat belajar dan begitu pula dengan masjid.  

 Perkembangan pendidikan Islam mengalami 

kemajuan pada masa awal kekuasaan Abbasiyah, 

khususnya pada masa Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid. 

Kemajuan perkembangan terjadi tentunya didasari oleh 

berbagai faktor, faktor yang menjadi pertama kali 
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adalah mengenai relevansi antara peran Khalifah Ha>run 

Ar-Ra>shid sebagai seorang Khalifah dengan 

pengembangan pendidikan Islam yang terjadi pada 

masa Abbasiyah. 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kepemimpinan 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dan relevansinya dengan 

Nilai Pendidikan Islam”, sebagai sebuah pelajaran 

bagi kaum muslim untuk mengetahui sejarah sehingg 

memperoleh semangat belajar agar di masa depan Islam 

mampu menjadi sektor kepemimpinan bagi dunia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai-nilai Pendidikan dalam 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pendidikan dalam 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dengan 

Nilai Pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan dalam 

kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid. 

2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan 

dalam kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

dengan konsep pendidikan dalam islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan setelah 

memahaminya dan melakukan olah data dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dapat mengetahui tentang nilai-nilai 

Pendidikan yang dicontohkan dalam Kepemimpinan 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid serta relevansinya 

dengan Pendidikan dalam Islam. 

 

2. Secara Praktis 

a) Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini dapat 

menambah khazanah keilmuan tentang nilai-

nilai Pendidikan dalam Kepemimpinan Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid dan bisa diterapkan di zaman 

sekarang ini. 

b) Bagi kampus IAIN Ponorogo 

Sebagai bahan ketika menjabat sebagai 

Rektor IAIN Ponorogo dan menjadi masukan 

bagi lembaga ini bagaimana cara memimpin 

yang benar seperti yang dicontohkan oleh para 

Khulafa‟ agar memiliki pandangan yang luas 

tentang kepemimpinan dalam Islam. 

c) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Sebagai alat atau sarana yang bisa dibaca 

atau dijadikan rujukan untuk memperoleh 

informasi-informasi terkait dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam memimpin, sehingga dikala 
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menjadi seorang pemimpin mampu untuk 

mengatur dan memiliki pendidikan yang tinggi. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library Research), yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu 

masalah yang ada pada dasarnya bertumpu pada 

penelitian krisis dan mendalam terhadap bahan-

bahan pustaka yang relevan.
10

 

Kajian ini memuat atau memanggil gagasan 

yang terkait dengan topik kajian dan harus didukung 

oleh data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

pustaka (Literature), penulis memilih dan mengkaji 

secara historis dan filosofis bahan-bahan yang 

berkaitan dengan nilai-nilai  Pendidikan Islam 

dalam Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

dan relevansinya dengan Pendidikan Islam. 

2. Data dan Sumber Data 

Maksud sumber data menurut Suharsimi 

Arikunto dalam bukunya “Prosedur Penelitian 

Suatu Pendekatan Praktek” adalah subyek 

darimana dapat diperolehnya.
11

 

                                                           
10

 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Stain 

Ponorogo, Pedoman Penulisan Skripsi Stain Ponorogo (Ponorogo: Stain 

Ponorogo Press, 2012), 61. 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107. 
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Sumber data yang dijadikan bahan-bahan 

dalam kajian ini merupakan sumber data yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustakan yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

a) Sumber Data Primer 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data 

diartikan sebagai kenyataan yang ada dan 

berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun 

suatu pendapat, keterangan yang benar, dan 

keterangan atau bahan yang dipakai untuk 

penalaran dan penyelidikan. 

 Sumber primer adalah hasil-hasil penelitian 

atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritisi 

orisinil.
12

 Sumber data primer ini merupakan 

bahan utama atau rujukan pertama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk 

mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. 

 Berhubung Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid tidak 

memiliki karangan dalam bentuk buku atau yang 

lain, maka sumber primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1.  Syauqi Abu Khalil. Ha>run Ar-Ra>shid Amir 

para Khalifah dan Raja teragung   Dunia. 

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1997 

 

 

                                                           
12

 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif 

Dalam Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 83. 
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b) Sumber Data Sekunder 

Menurut Shaifudin Azwar sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh pihak-pihak 

lain yang tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti.
13

  Data tersebut digunakan sebagai 

penunjang, seperti skripsi, catatan pribadi dan 

hasil diskusi yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang berkaitan, di antaranya: 

1. Hj. Mardiyah. Kepemimpinan Kiai Dalam 

Memelihara Daya Organisasi. Malang: 

Aditya Media Publishing. 2012 

2. Hery Sucipto. Ensiklopedi Tokoh Islam. 

Bandung: PT MIZAN PUBLIKA. 2003 

3. Hamdani Bakran. Kepemimpinan Kenabian. 

Bantul: Al-Manar. 2009. 

4. Iman Sulaiman. Tarikh Khulafa’. Jakarta 

Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2000 

5. Hawin Murtadho. Tokoh-Tokoh Di Ranjang 

Kematian. Solo: Intermedia Solo. 1997 

6. Badri Yatim. Sejarah peradaban islam 

dirasah islamiyah II. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Pesada. 2008 

7. Tim Ensiklopedi. Ensinklopedi Islam. Cet. 

III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve. 

1998. 

8. Ahmad Syalabi. Sejarah dan Kebudayaan 3. 

Jakarta: Pustaka Al-Husna 

                                                           
13

 Ibid..., hal. 91 
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9. Samsul Munir. Sejarah Peradaban Islam. 

Jakarta: Amzah. 2009 

c) Teknik Pengumpulan Data 

Riset tentu saja tidak hanya sekedar 

urusan membaca dan mencatat literatur atau 

buku-buku sebagaimana yang sering difahami 

banyak orang selama ini. Apa yang disebut 

sebagai riset kepustakaan atau sering juga 

disebut juga studi pustaka, ialah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian.
14

 

Telaah pustaka semacam ini biasanya 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber pustaka yang 

kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk 

keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan 

pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk 

menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai 

bahan dasar untuk melakukan deduksi dari 

pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka 

teori baru dapat dikembangkan atau sebagai 

dasar pemecahan masalah.
15

 

Pengumpulan data yang dilakukan 

dinamakan dokumentasi. Karena pada 

umumnya, penelitian kualitatif yang 

menjadikan dokumen atau naskah sebagai 

                                                           
14

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3. 
15

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 57. 
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sumber data, dapat digolongkan pada penelitian 

kualitatif dengan metode kepustakaan.
16

 

Dimana data berasal dari sumber primer dan 

sekunder yang berhubungan dengan tema yang 

dibahas yaitu Nilai-Nilai Pendidikan dalam 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dan 

relevansinya dengan Nilai Pendidikan Islam. 

Penelitian ini termasuk penelitian 

library reserch / kajian kepustakaan yaitu suatu 

riset/ penelitian kepustakaan yang 

menggunakan metode pengumpulan data dari 

sumber-sumber tertulis yang berhubungan 

dengan Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam sosok 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dan relevansinya 

dengan Kepemimpinan dalam Islam kemudian 

peneliti menarik satu kesimpulan dari data-data 

tersebut.
17

 

 

F. Sistematika Pembahasan  

 Dalam pembahasan skripsi ini secara 

keseluruhan ada tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

utama dan bagian akhir. Sedangkan bagian utama pada 

penelitian ini terdapat empat bab yang sebagiannya 

dilengkapi sub-sub bab antara satu dengan yang 

lainnya saling terkait, sehingga secara keseluruhan 

                                                           
16

 Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 118.  
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24. 
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tetap merupakan suatu kesatuan yang bulat yang 

meliputi, antara lain: 

BAB I  :  Pendahuluan. Dalam hal ini, akan dibahas 

secara jelas tentang latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  :  Telaah Penelitian Terdahulu atau Kajian 

Teori. Berisi kerangka teoritik tentang 

konsep Pendidikan dan Konsep Pendidikan 

Islam. Bab ini dimaksudkan untuk 

mengetengahkan acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian ini. 

BAB III : Berisi kerangka teoritik tentang Nilai-nilai 

Pendidikan dalam Kepemimpinan Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid. Bab ini dimaksudkan 

untuk mengetengahkan acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian ini. 

BAB IV : Berupa analisis pembahasan hasil penelitian 

tentang Relevansi Nilai-nilai Pendidikan 

dalam Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid dengan Pendidikan Islam. 

BAB V : Penutup. Merupakan bab terakhir dari 

semua rangkaian pembahasan dari Bab I 

sampai Bab V. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami 

intisari dalam penelitian yang berisi. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN 

TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada 

beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan 

kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Pertama penelitian yang berjudul : “Nilai-nilai 

Pendidikan Islam Dalam prosesi Pengurusan Jenazah 

dan Relevansinya dengan Tujuan Pembelajaran Fiqh di 

MAN 1 Ponorogo.” Penelitian ini disusun oleh Khoirul 

Anam Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 

2013. 

Rumusan masalah yang dikemukakan penelitian 

diatas adalah Bagaimana pendidikan agama Islam 

khusus materi pengurusan Jenazah di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo, Bagaimana respon siswa Madrasah 

Aliyah 1 Negeri Ponorogo dalam mengikuti materi 

pngurusan jenazah, Bagaimana solusi yang tepat dalam 

proses pembelajaran materi pengurusan jenazah 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. Dengan 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut yaitu 

Penyampaian materi pengurusan Jenazah di Madrasah 

Aliyah 1 Ponorogo yang dilakukan dengan 

penyampaian materi tertulis dan disertai latihan-latiah 

amaliah tersebut terkandung nilai-nilai religius yakni 

membimbing siswa untuk individu yang agamis, 

sehingga akan memiliki pengetahuan dan ketrampilan 
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serta daya guna yang siap pakai nantinya ketika terjun 

di masyarakat. Namun, banyak dari siswa yang masih 

menyepelekan  materi-materi keislaman, masih banyak 

dari mereka yang kurang serius dalam belajar, seolah 

tanpa terfikirkan akan pentingnya materi-materi 

keislaman seperti mengurus jenazah. Persamaan telaah 

pustaka di atas dengan penelitian ini adalah memiliki 

sangkut paut dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dan 

perbedaannya adalah yang pertama mengetahui 

pendidikan agama islam, khusus materi pengurusan 

jenazah di Madrasah aliyah negeri 1 Ponorogo, yang 

kedua respon siswa MAN 1 Ponorogo dalam mengikuti 

materi pengurusan jenazah, dan yang ketiga adalah 

solusi yang tepat dalam proses pembelajaran materi 

pengurusan jenazah di MAN 1 Ponorogo.  

Yang kedua penelitian Library Research yang 

berjudul “Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam kisah Nabi Nuh AS”. Penelitian ini disusun oleh 

Destri Anggraini Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Tahun 2017. Rumusan masalah yang 

dikemukakan penelitian di atas adalah “Bagaimanakah 

nilai-nilai pendidikan Islam seperti nilai pendidikan 

Aqidah, nilai pendidikan Akhlaq dan nilai pendidikan 

Ibadah yang terkandung dalam kisah Nabi Nuh As?”. 

Dengan menghasilka kesimpulan sebagai berikut yaitu 

ada beberapa nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam kisah Nabi Nuh As diantaranya nilai pendidikan 

Aqidah, Akhlaq, dan Ibadah. Untuk Aqidah mencakup 

perintah mengesakan Allah SWT dan Rasul-Nya, 

bertaqwa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta 
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beriman kepada hari pembalasan. Untuk yang Akhlaq 

diantaranya lemah lembut dalam berdakwah, berbaik 

sangka (Khusnudzon), belas kasih dan saling 

menasehati, sabar, larangan bersikap sombong, dan 

larangan tidak menghargai orang lain. Dan yang 

terakhir mengenai pendidikan Ibadah, dantaranya 

perintah Amar Ma‟ruf Nahi Munkar, mendidik anak 

dengan baik, serta birrul walidain. Persamaan telaah 

pustaka di atas dengan penelitian ini adalah memiliki 

sangkut paut dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dan 

perbedaannya adalah untuk penelitian ini membahas 

tentang sosok khalifah Ha>run Al-Ra>shid, sedangkan 

penelitian terdahulu membahas tentang Kisah Nabi Nuh 

As. 

 

B. Kajian Teori 

a. Konsep Nilai 

 Nilai menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah kadar, mutu, atau sifat-sifat yang 

penting dan berguna bagi kemanusiaan.
18

 Nilai 

merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit 

merumuskannya ke dalam pengertian yang 

memuaskan. Beberapa ahli telah merumuskan 

pengertian nilai dari beberapa perspektif. Mujib 

dan Muhaimin mengungkakpkan bahwa nilai itu 

praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan 

manusia yang melembaga secara obyektif di dalam 
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masyarakat.
19

 Chabib Thoha menerjemahkan nilai 

sebagai sifat yang melekat pada sesuatu sistem 

kepercayaan yang telah berhubungan dengan 

subjek yang memberi arti manusia yang 

meyakini).
20

 Sedangkan menurut Milton Rokeach 

dan James Bank yang dikutip oleh H. Una, 

menjelaskan bahwa “nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup 

kepercayaan dimana seseorang bertindak atau 

menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu 

yang pantas dan tidak pantas untuk dikerjakan.”  

 Dari beberapa penjelasan di atas, boleh 

dikatakan bahwa nilai itu merupakan sebuah 

konsep abstrak yang ada dalam diri manusia yang 

dengannya manusia itu sendiri terdorong untuk 

menunjukkan pola pemikiran, perasaan, keterikatan 

maupun perilaku. Dalam bahasa sederhananya, 

nilai merupakan suatu yang tak berwujud namun 

memberikan corak tertentu dalam aktivitas yang 

dijalani oleh manusia itu sendiri.  

 

b. Konsep Nilai Pendidikan Islam 

 Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai, 

dan selanjutnya nilai itu diinstitusikan. Instiusional 

nilai yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan. 

Pandangan Freeman But dalam bukunya Cultural 

History Of Western Education yang dikutip 

                                                           
 
 



27 
 

Muhaimin dan Abdul Majid menyatakan bahwa 

hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan 

internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap 

nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses 

penyesuaian terhadap nilai. Lebih dari itu fungsi 

pendidikan Islam adalah pewarisan dan 

pengembangan nilai-nilai Dinul Islam serta 

memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan 

tenaga di semua tingkat dan bidang pembangunan 

bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai 

pendidikan islam perlu ditanamkan pada anak sejak 

dini agar mengetahui nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya. 

 Landasan epsitemologis seperti yang telah 

dikemukakan di atas, bahwa pendidikan Islam, 

diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan 

seluruh perangkat kebudayaan yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan hadis, selanjutnya di 

implementasikan menjadi nilai-nilai dasar 

pendidikan Islam sekaligus pelaksanannya. 
21

 

Nilai ternyata memiliki sumber yang berlaku dalam 

kehidupan manusia, yang digolongkan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a) Nilai Ilahi, yaitu nilai-nilai yang dititahkan 

langsung oleh Tuhan melalui para Rasul-Nya, 

yang berbentuk nilai taqwa, iman, adil, yang 

secara paten diabadikan dalam kitab suciagaa 

dan disebut dengan wahyu Ilahi. Pada nilai 

                                                           
 



28 
 

Ilahi, tugas manusia adalah 

menginterpretasikan niali-nilai itu sendiri, 

dengan interpretasi itu, diharapkan manusia 

mampu menghadapi ajaran agama yang 

dianutnya. Nilai-nilai dalam bentuk ini sifatnya 

mutlak dan tidak mengalami perubahan. 

Konfigurasi dari nilai-nilai ini mungkin saja 

dapat mengalami perubahan melalui aktivitas 

interpretasi, akan tetapi secara intrinsiknya 

nilai-nilai ini tetap tidak berubah. 

b) Nilai Insani, yaitu nilai yang berasal dari 

kesepakatan manusia itu sendiri, serta hidup 

dan berkembang dari peradaban manusia. 

Bertolak belakang dengan nilai Ilahi, nilai 

insani ini bersifat dinamis, bahkan fungsi tafsir 

lebih memperoleh konsep nilai itu sendiri, 

dengan kata lain levbih memperkaya isi 

konsep nilai itu atau juga mengganti dengan 

konsep baru. 

c) Nilai Instrumental, yaitu nilai yang dianggap 

baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. 

d) Nilai Instrintik ialah nilai yang dianggap baik, 

tidak untuk sesuatu yang lain melainkan di 

dalam dan dirinya sendiri. 

e) Nilai kebenaran atau kenyataan, yakni 

bersumber dari unsure akal manusia. 

f) Nilai Keindahan, bersumber dari unsur rasa 

manusia. (Perasaan, Estetika)
22
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c.   Konsep Pendidikan 

Istilah Pendidikan dalam konteks Islam pada 

umumnya mengacu pada term al-Tarbiyah, at-

Ta’lim, dan  al-Ta’dib. Dari ketiga istilah tersebut 

yang populer digunakan dalam praktek pendidikan 

Islam adalah al-Tarbiyah. Sedangkan al-Ta’dib dan  

al-Ta’lim jarang digunakan.
23

 Berikut penulis akan 

menjelaskan mengenai 3 kosakata tersebut: 

1. Al-Tarbiyah ( التربية)  

Kata Al-Tarbiyah dalam bahasa Arab 

Rabba, Yarbu, Tarbiyah: memiliki makna 

“tumbuh” “berkembang” tumbuh (nasya’a) dan 

menjadi besar atau dewasa. Artinya, Pendidikan 

adalah usaha untuk menumbuhkan dan 

mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, 

psikis, sosial, maupun spiritual. Qurtubi seperti 

yang dikutip oleh Sahrodi mengatakan bahwa 

“Rabb” merupakan suatu gambaran yang 

diberikan kepada suatu perbandingan antara 

Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai 

peserta didik. Allah mengetahui dengan baik 

kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, 

sebab ia pencipta mereka. Di samping itu 

pemeliharaan Allah tidak terbatas pada 

kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala 
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 Abdul Halim, Filsafat Pendidikan Islam : Pendekatan Historis, 

Teoris dan Praktis (Jakarta: Ciputat Pers 2002) hal. 25 
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ciptaan-Nya. Karena itulah ia disebut Rabb al-

Alamin.
24

 

Tarbiyah dapat juga diartikan sebagai 

“proses transformasi ilmu pengetahuan dari 

pendidik kepada peserta didik agar ia memiliki 

sikap dan semangat yang tinggi dalam 

memahami dan menyadari kehidupannya, 

sehingga terbentuk ketaqwaan, budi pekerti, dan 

kepribadian yang luhur”.
25

 

Ayat Al-Qur‟an: 

َواْخِفْض ََلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل َربِّ 
 اْرَْحُْهَما َكَما َرب ََّياِن َصِغريًا

Artinya:  dan rendahkanlah dirimu terhadap 

mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku waktu kecil". 

 

Jadi “lafadz” Tarbiyah dalam Al-Qur‟an 

dimaksudkan sebagai proses pendidikan. Namun 

makna “pendidikan” dalam Al-Qur‟an tidak 

terbatas pada aspek kognitif berupa pengetahuan 

untuk selalu berbuat baik kepada Orang tua akan 

tetapi pendidikan juga aspek afektif yang 
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 Jamali Sahrodi, Membelah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar 

Ke Arah Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 13. 
25

 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam 

(Jakarta : Kencana, 2006), hal. 13.  
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direalisasikan sebagai apresiasi atau sikap 

respek kepada keduanya dengan cara 

menghormati mereka. Lebih dari itu konsep 

Tarbiyah juga bisa sebagai tindakan untuk 

berbakti bahkan sampai kepedulian untuk 

mendo‟akannya supaya mereka mendapatkan 

rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Pada ayat 

kedua dikatakan bahwa pendidikan itu ialah 

mengasuh. Selain mendidik, mengasuh juga 

memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi 

Tarbiyah dalam Al-Qur‟an tidak sekedar 

merupakan upaya pendidikan pada umumnya itu 

menembus aspek etika religius. 

2. At-Ta’lim   (ليملتأا)

Merupakan kata benda buatan (mashdar) 

yang berasal dari akar kata „allama. Istilah 

Tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, 

sedangkan ta‟lim diterjemahkan dengan 

pengajaran.
26

 Dalam Al-Qur‟an dinyatakan, 

bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang 

tidak diketahuinya. Sebagaimana firman Allah 

dalam beberapa ayat Al-Qur‟an berikut: 

 ○   الَِّذ  َ  ََّ  بِالَلَ  ِ 
Artinya : Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam.  

                                                           
26

 Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-

Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 60. 
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 اْلَمَ ِ َ ةِ َوَ  ََّ  آَدَم اْْلَْْسَاَء ُك ََّها ُُثَّ َ َرَضُهْ  َ َ ى 
ُ َ ِء ِ ْن ُكْنُ ْ  َصاِدِق َ      َ َلاَل أَْ ِ ُ  ِن بَِ ْْسَاِء  َ 

 

  Artinya : Dan Dia mengajarkan kepada Adam 

nama-nama (benda-benda) seluruh-

nya, kemudian mengemuka-kannya 

kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku 

nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang 

benar!" 

 

َوقَاَل يَا أَي َُّها النَّاُس ُ  ِّْمَنا َمْنِطَق الطَّرْيِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ 
 َ ْ ءٍ 

Artinya : “Sulaiman berkata: “Hai Manusia, 

kami telah diberi pengertian tentang 

suara burung dan kami diberi segala 

sesuatu.” 

 

Jadi, kata ta’lim/allama dalam Al-

Qur‟an ditujukan sebagai proses pengajaran, 

pemberian informasi dan pengetahuan kepada 

peserta didik. 
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3. At-Ta’dib (التعديب)  

Istilah Ta’dib berasal dari kata addaba, 

yuaddibu, ta’diiban yang mempunyai arti antara 

lain: membuatkan makanan, melatih akhlaq 

yang baik, sopan santun, dan tata cara 

pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba 

yang merupakan asal kata dari Ta’dib disebut 

juga muallim, yang merupakan sebutan orang 

yang mendidik dan mengajar anak yang sedang 

tumbuh dan berkembang.
27

 

Ta’dib lazimnya diterjemahkan dengan 

pendidikan sopan santun. Ta’dib yang seakan 

dengan adab memiliki arti pendidikan, 

peradaban atau kebudayaan. Artinya orang yang 

berpendidikan adalah orang yahg berperadaban, 

sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat 

diraih melalui pendidikan. Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW: 

قال رس ل اهلل ص ى اهلل :  ن ا س ابن مالك قال
 وأحسن ا أدهب , أكرم ا أو دك :   يه وس   

Artinya:  Dari Anas bin Malik berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: 

Muliakanlah anak-anakmu dan 

baguskanlah akhlaq mereka. 
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 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : PT Bina Ilmu, 

2004), hal. 4-5. 
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d.  Konsep Pendidikan  Islam 

1. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Islam 

Bila pendidikan diartikan sebagai latihan 

mental, moral dan fisik yang bisa menghasilkan 

manusia yang berbudaya tinggi maka 

pendidikan berarti menumbuhkan personalitas 

(kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung 

jawab. Usaha kependidikan bagi manusia 

menyerupai makanan yang berfungsi 

memberikan vitamin bagi pertumbuhan 

manusia. 

Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-

beda menurut pandangan hidup masing-masing 

pendidik atau lembaga pendidikan. Oleh 

karenanya perlu dirumuskan pandangan hidup 

Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran 

pendidikan Islam. 

Dengan kata lain, manusia yang 

mendapatkan pendidikan Islam harus mampu 

hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan 

sebagaimana diharapkan oleh cita-cita Islam.  

Dengan demikian pengertian pendidikan 

Islam adalah suatu sistem kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana 

Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek 

kehidupan manusia, baik duniawi maupun 

ukhrawi. 

Mengingat luasnya jangkauan yang 

harus digarap oleh pendidikan Islam, maka 
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pendidikan Islam tetap terbuka terhadap 

tuntutan kesejahteraan umat manusia, baik 

tuntutan di ilmu pengetahuan dan tenologi 

maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup 

rohaniah. Kebutuhan itu semakin meluas sejalan 

dengan meluasnya tuntutan hidup manusia itu 

sendiri. Oleh karena itu, dilihat dari 

pengalamannya, pendidikan Islam berwatak 

akomodatif terhadap tuntutan kemajuan zaman 

sesuai acuan norma-norma kehidupan Islam.
28

 

Membincangkan tujuan pendidikan 

dalam Islam, sesungguhnya kita tidak bisa lepas  

dari diskusi tentang tujuan hidup manusia. 

Sebab, tujuan pendidikan, yang paling ideal 

seharusnya bermuara pada pembentukan 

manusia yang ideal. Sementara sosok manusia 

yang ideal tentulah manusia yang tujuan 

hidupnya telah selaras dengan tujuan 

penciptaannya.   

Menurut Ahmad Janan Asifuddin jika 

dikaitkan dengan tujuan penciptaannya, 

setidaknya ada empat tujuan hidup manusia. 

Tujuan pertama adalah untuk mengabdi atau 

beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam Al-

Qur‟an berikut: 
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ْ َس ِ  َّ لِيَ ْ ُ ُ ونِ    َوَما َخَ ْلُ  ااِْنَّ َواْاِ
Artinya:  “Aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku”. (Q.S.Al-

Dariyat : 56) 

 

Tujuan kedua adalah untuk menjadi 

seorang khalifah Allah di bumi, sebagaimana 

firman Allah dalam ayat berikut: 

َوِ ْذ قَاَل َربَُّك لِْ َمَ ِ َ ِة ِ ِنِّ َجاِ ٌل ِف اْْلَْرِض َخِ يَفًة 
َماَء ۖ    قَاُل ا َأََتَْ ُل ِ يَها َمْن يُ ْفِسُ  ِ يَها َوَيْسِفُك ال ِّ

 قَاَل ِ ِنِّ أَْ َ ُ  َما ۖ  َوََنُْن ُ َس ُِّح ِِبَْمِ َك َو ُ َل ُِّس َلَك 
 ○ َ  تَ ْ َ ُم نَ 

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para Malaikat: "Sesung-

guhnya Aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahk-

an darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku 
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mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui" (QS.Al-Baqoroh:30)  

 

Adapun tujuan hidup manusia yang 

ketiga adalah untuk mendapatkan ridha Allah, 

sebagaimana firman-Nya:  

َوالسَّاِبُل َن اْْلَوَُّل َن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْ َصاِر َوالَِّذيَن 
ُهْ  َوَرُض ا َ ْنُه َوأََ  َّ  ات َّ َ ُ  ُ ْ  بِِإْحَساٍن َرِضَ  ال َُّه َ ن ْ
 ۚ  ََلُْ  َجنَّاٍت ََتْرِي ََتْ َ َها اْْلَ ْ َهاُر َخاِلِ يَن ِ يَها أََبً ا 

ِلَك اْلَفْ ُز اْلَ ِ ي ُ   ○ذَ 
Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi 

yang pertama-tama (masuk Islam) 

dari golongan muhajirin dan anshar 

dan orang-orang yang mengikuti 

mereka dengan baik, Allah ridha 

kepada mereka dan merekapun ridha 

kepada Allah dan Allah menyediakan 

bagi mereka surga-surga yang 

mengalir sungai-sungai di dalamnya 

selama-lamanya. Mereka kekal di 

dalamnya. Itulah kemenangan yang 

besar.”(Q.S. At-Taubah : 100) 

 

Adapun tujuan yang keempat adalah 

untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat, sebagaimana termaktub dalam Al-

Qur‟an:  
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ُهْ  َمْن يَ ُل ُل َرب ََّنا آتَِنا ِف ال ُّ ْ َيا َحَسَنًة َوِف  َوِمن ْ
أُولَ ِ َك ََلُْ  َ ِصيٌب  ○ اْاِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َ َذاَب النَّارِ 

  ○ َوال َُّه َسرِيُع اْلَِْسابۚ  ِمَّا َكَسُ  ا 

 

Artinya: “Dan diantara mereka ada yang 

berdo’a, “Ya Tuhan kami, berilah 

kami kebaikan di dunia dan kebaikan 

di akhirat, dan lindungilah kami dari 

azab neraka. “Mereka itulah yang 

memperoleh bagian dari apa yang 

telah mereka kerjakan, dan Allah 

Maha cepat perhitungan-Nya.” (Q.S. 

Al-Baqoroh : 201-202) 

Menilik tujuan-tujuan hidup manusia 

tersebut di atas, wajar bila paradigma 

pendidikan sekuler Barat tidak mendapat tempat 

dalam pendidikan Islam. Sebab, dalam 

pandangan Islam, manusia tidak saja terdiri dari 

komponen fisik dan psikis, tetapi juga spiritual 

(ruhani). Lebih dari itu, Islam meyakini adanya 

kehidupan akhirat yang lebih kekal yang mana 

setiap manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban atas apa yang telah 

diperbuat selama hidupnya di dunia.
29

 

2. Pengertian Tentang Pendidikan Islam 

                                                           
29
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Pengertian pendidikan Islam ini 

sebenarnya sudah cukup banyak dikemukakan 

oleh paraa ahli. Meskipun demikian, perlu 

dicermati dalam rangka melihat relevansi 

rumusan baik dalam hubungan dengan dasar 

makna maupun dalam kerangka tujuan, fungsi 

dan proses kependidikan Islam dalam rangka 

menjawab permasalahan dan tantangan yang 

dihadapi dalam kehidupan umat manusia 

sekarang dan yang akan datang. 

Pendidikan Islam dalam arti luas adalah 

segala pengalaman belajar yang dilalui peserta 

didik dengan segala lingkungan dan sepanjang 

hayat.
30

 Usaha kependidikan bagi bagi manusia 

menyerupai makanan yang berfungsi 

memberikan vitamin bagi ertumbuhan manusia. 

Sebagaimana pandangan seorang muslim 

disebutkan dalam ayat Al-Qur‟an: 

 

ْسَ ُم  يَن ِ ْنَ  ال َِّه اْاِ   ۗ  ِ نَّ ال ِّ
Artinya: “Sesungguhnya agama yang diridhoi 

Allah hanyalah Islam”. (Q.S. Ali 

Imran : 19) 

 

 

Oleh karena itu, bila manusia yang 

mengaku muslim, maka seyogyanya harus 
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mentaati ajaran Islam dan menjaga agar rahmat 

Allah tetap berada pada dirinya. Manusia harus 

dididik melalui proses pendidikan Islam. 

Berdasarkan pandangan di atas, maka 

pendidikan Islam itu sistem yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk 

memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita 

Islam.
31

 Karena nilai-nilai Islam telah menjiwai 

dan mewarnai corak kepribadiannya. 

Dengan istilah lain, manusia muslim 

yang telah mendapatkan pendidikan Islam itu 

harus mempunyai hidup di dalam kedamaian 

dan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan 

oleh cita-cita Islam. 

Menurut Ahmad D. Marimba, dalam 

bukunya Filsafat Pendidikan Islam yang sering 

dikutip dalam berbagai pembahasan pendidikan 

Islam menyatakan bahwa, “Pendidikan Islam 

adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentunknya kepribadian yang utama menurut 

ukuran Islam.
32

 Berdasarkan ajaran Islam 

definisi ini jelas pendidikan Islam diartikan 

bimbingan jasmani-rohani menurut hukum 

agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama menurut Islam, yang berarti 
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menitikberatkan kepada bimbingan jasmani-

rohani berdasarkan ajaran Islam dalam 

membentuk Akhlaq mulia. Dalam definisi ini 

muncul unsur bimbingan jasmani-rohani, 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam, dan 

terbentuknya kepribadian yang utama menurut 

ukuran Islam. 

Syahminan Zaini, dalam bukunya 

Prinsip-prinsip dasar konsep Pendidikan Islam 

menyatakan definisi pendidikan Islam ialah 

“usaha mengembangkan fitarh manusia dengan 

ajaran Islam, agar terwujud kehidupan manusia 

yang makmur dan bahagia.
33

 Dari pengertian ini 

nampak ditekankan usaha pengembangan fitrah 

manusia melalui ajaran Islam bagi tercapainya 

kehidupan yang bahagia. 

Menurut Muhammad Naquib Al-Attas, 

istilah yang lebih relevan dalam konteks 

pendidikan Islam adalah al-ta’dib. Al- Naquib 

Al-Attas mendasarkan analisisnya atas konsep 

semantik dari hadis Rasulullah SAW riwayat 

Ibnu Mas‟ud, ketika Al-Qur‟an sendiri 

digambarkan sebagai undangan Allah untuk 

menghadiri suatu perjamuan di atas bumi, dan 

sangat dianjurkan untuk mengambil bagian di 
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dalamnya dengan cara memiliki pengetahuan 

yang benar tentangnya.
34

 

Penekanan pada adab yang mencakup 

amal dalam pendidikan dan proses pendidikan 

adalah proses untuk menjamin bahwasannya 

ilmu digunakan secara baik di dalam 

masyarakat.
35

 Dan aktivias pendidikan Islam 

menurut Naquib Al-Attas akan berpengaruh 

pada tiga hal penting. Pertama, kebiasaan dan 

kesalahan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, 

hilanya adab dalam umat. Ketiga, bangkitnya 

pemimpin yang tidak memenuhi syarat 

kepemimpinan yang absah dalam umat Islam, 

karena tidak memenuhi standar moral, 

intelektual, dan spiritual yang tinggi. 

 Mahmud Yunus menyebutkan bahwa 

pendidika agama Islam adalah mendidik anak-

anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya 

menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, 

beramal sholeh dan berakhlaq mulia sehingga ia 

menjadi salah seorang anggoa masyarakat yang 

sanggup hidup di atas kaki sendiri, mengabdi 

kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan 

tanah airnya.
36

 

                                                           
34

 Basuki dan M. Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan 

Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2007), 1-2.   
35

 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2004), 139. 
36

 Nur Ubiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam 

(Bandung : Pustaka Setia, 1997), 9-12. 



43 
 

Ramayulis dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Islam setelah mebgutip pendapat M. 

Athiyah dan Ahmad D. Muramba 

mengemukakan pengertian pendidikan Islam 

adalah “suatu proses edukatif yang mengarah 

keada pembentukan akhlaq atau kepribadian. 

Pengertian pendidikan seperti disebutkan diatas 

mengacu kepada suatu sistem yaitu “Sistem 

Pendidikan Islam”.
37

 

 

3. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam 

a. Prinsip Integral 

Pendidikan tidak mengenal adanya 

pemisahan antara sains dan agama, 

keduanya haruslah terintegrasi secara 

harmonis. Dalam ajaran Islam, semuanya 

atas kehendak Allah. 

Di dalam kitab suci Al-Qur‟an yang 

diturunkan oleh Allah adalah perintah untuk 

manusia agar membaca. Allah berfirman:  

 ۖ  اْتُل َما أُوِحَ   ِلَْيَك ِمَن اْلِ َ اِب َوأَِقِ  الصََّ َة 
َهى  َ ِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَ ِر   ۗ  ِ نَّ الصََّ َة تَ ن ْ

 ○ َوال َُّه يَ ْ َ ُ  َما َتْصنَ ُ  نَ ۗ  َوَلذِْكُر ال َِّه َأْك َ ُر 
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Artinya : “Bacalah apa yang telah 

diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Quran) dan dirikanlah 

shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan mungkar. 

Dan sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-

ibadat yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”(Q.S. Al-Ankabut : 45) 

Dari ayat-ayat diatas dapat difahami 

bahwa Allah memerintahkan agar manusia 

membaca Al-Qur‟an dan fenomena alam 

tanpa memberikan tekana terhadap salah 

satu jenis ayat yang dimaksud. Hal ini 

berarti pendidikan Islam harus dilaksanakan 

secara terpadu (integral). 

b. Prinsip Seimbang 

Pendidikan Islam selalu 

mempertimbangkan keseimbangan antara 

dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, 

urusan hubungan Allah dan sesama manusia, 

hak dan kewajiban.  

Dalam dunia pendidikan, khususnya 

dalam pembelajaran hendaknya pendidik 

harus memperhatikan keseimbangan antara 

mentransfer ilmu pengetahuan dengan 
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pengaplikasiannya di dalam kelas maupun di 

luar kelas.  

c. Prinsip Terbuka 

Dalam pendidikan Islam, diakui 

adanya perbedaan antar manusia, perbedaan 

yang hakiki terletak amal perbuatan manusia 

atau ketaqwaannya. Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

ُ  َُكْ  أَيُُّ ْ  َأْحَسُن  الَِّذي َخَ َق اْلَمْ َت َواْْلََياَة لَِي  ْ
 ○ َوُ َ  اْلَ يِيُي اْلَغُف رُ ۚ  َ َمً  

Artinya: “Yang menjadikan mati dan 

hidup, supaya dia menguji kamu, 

siapa diantara kamu yang lebih 

baik amalnya. Dan Dia Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun.” 

(Q.S. Al-mulk : 02) 

 

Oleh karena itu, pendidikan Islam 

pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, 

dan universal. Ditandai dengan kelenturan 

untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari 

luar sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat dengan tetap 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 

d. Prinsip Membentuk Manusia yang 

Seutuhnya 

Pendidikan Islam dalam hal ini 

merupakan usaha mengubah kesempurnaan 



46 
 

aktual, melalui setiap tahap hidupnya. 

Dengan demikia fungsi pendidikan Islam 

adalah menjaga keutuhan unsur-unsur 

individu peserta didik dan mengoptimalkan 

potensinya dalam keridhaan Allah. Prinsip 

ini harus direalisasikan pendidik dalam 

pembelajaran guna mengembangkan 

kecerdasan, intelektual, emosional, maupun 

spiritual. 

e. Prinsip Menjaga Perbedaan Individu 

Perbedaan Individu antara satu orang 

dengan orang lain telah dikemukakan dalam 

Al-Qur‟an. Firman Allah SWT: 

َوِمْن آيَاتِِه َخْ ُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِ َ ُف 
ِلَك َايَاٍت ۚ  أَْلِسَنِ ُ ْ  َوأَْلَ اِ ُ ْ    ِ نَّ ِف ذَ 

 ○لِْ َ اِلِم َ 
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah mencip-

takan langit dan bumi dan 

berlain-lainan bahasamu dan 

warna kulitmu, sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang mengetahui.” 

(Q.S. Ar-Rum : 22) 
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Perbedaan-perbedaan yang terdapat 

pada manusia melahirkan perbedaan tingkah 

laku karena setiap orang akan berbuat sesuai 

dengan keadaannya masing-masing. 

Menurut Asy Syaibani yang dikutip oleh 

prof. Dr. Ramayulis menjelaskan bahwa 

pendidikan Islam sepanjang sejarahnya telah 

memelihara perbedaan individu yang 

dimiliki peserta didik.
38

 

f. Prinsip Pendidikan Sepanjang Hayat 

Prinsip ini bersumber dari pandangan 

mengenai kebutuhan dasar manusia dalam 

kaitan dengan keterbatasan manusia, dimana 

manusia dalam sepanjang kehidupannya 

dihadapkan pada berbagai tantangan dan 

godaan yang dapat menjerumuskan dirinya 

ke jurang kehinaan. Dalam hal ini dituntut 

kedewasaan manusia berupa kemampuan 

untuk mengakui dan menyesali kesalahan 

yang ia lakukan, di samping selalu 

memperbaiki kualitas dirnya.
39

 Sebagaimana 

firman Allah SWT: 
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َ َمْن تَاَب ِمْن بَ ْ ِ  ظُْ ِمِه َوَأْصَ َح  َِإنَّ ال ََّه يَ ُ  ُب 
 ○ ِ نَّ ال ََّه َ ُف ٌر َرِحي ٌ ۗ  َ َ ْيِه 

Artinya: “Maka barangsiapa bertaubat (di 

antara pencuri-pencuri itu) 

sesudah melakukan kejahatan itu 

dan memperbaiki diri, maka 

sesungguhnya Allah menerima 

taubatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (Q.S. Al-Maidah :39) 

 

4. Materi Pendidikan Agama Islam 

Materi pendidikan Islam adalah meliputi 

disiplin ilmu yang luas atau mencakup disiplin 

ilmu agama ataupun ilmu umum. Pendidikan 

Islam tidah cukup hanya mengajarkan satu 

bidang ilmu agama saja, melainkan juga 

mengajarkan bidang ilmu umum, bahkan di 

dalamnya termasuk seni dan ketrampilan.
40

 

Namun demikian, materi pelajaran yang amat 

ditekan hanya materi pelajaran agama Islam. 

Bebragai ilmu agama yang diajarkannya ia 

berikan. Adapun materi-materi selain itu juga di 

dalamnya berisi tentang pendidikan keilmuan 

yang akan dikembangkan oleh masing-masing 
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kejurusan, yaitu jurusan ilmu agama yang 

meliputi didepan macam ilmu sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

b. Aqidah Akhlaq 

c. Fiqh 

d. Ushul Fiqh 

e. Tarikh 

f. Ilmu Kalam / Tauhid 

g. Sejarah Agama 

h. Tafsir 

 

5. Metode Pendidikan Islam 

Secara literal metode berasal dari bahasa 

Yunani yang terdiri dari dua kosakata, yaitu 

meta yang berarti melalui dan hodos yang 

berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang 

dilalui.
41

 Kemudian metode diartikan sebagai 

cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai sutau tujuan. Bila dihubungkan 

dengan pembelajaran, istilah metode 

pembelajaran menunjuk pada pengertian 

berbagai cara, jalan, atau kegiatan yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Metode pembelajaran adalah seluruh 

perencanaan dan prosedur maupun langkah-

                                                           
41

 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta : Bina Aksara, 
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langkah kegiatan pembelajaran termasuk 

pemilihan cara penilaian.
42

 

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, 

ada beberapa metode pembelajaran yang dapat 

diterapkan, digunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sebagaimana dipaparkan di bawah 

ini.  

a. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah metode 

dengan cara menampilkan dirinya adalah 

seorang ulama yang memberikan teladan 

bagi ummat yang berada di sekitarnya.
43

 

Metode keteladanan merupakan suatu cara 

mengajarkan ilmu dengan mencontohkan 

secara langsung kepada anak.
44

 Metode ini 

sesuai digunakan untuk menanamkan nilai-

nilai moral dan sosial anak. Hal ini telah 

dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, 

sebagaimana firman Allah SWT: 

َلَلْ  َكاَن َلُ ْ  ِف َرُس ِل ال َِّه ُأْسَ ٌة َحَسَنٌة ِلَمْن 
 ○َكاَن يَ ْرُج  ال ََّه َواْليَ ْ َم اْاِخَر َوذََكَر ال ََّه َكِثريًا
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Artinya : “Sesungguhnya ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah. 

(Q.S. Al-Ahzab : 21) 

 

b. Metode Pembiasaan 

Suatu cara yang dapat dilakukan 

untuk membiasakan anak berfikir, bersikap, 

bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman, yang dibiasakan adalah sesuatu 

yang diamalkan adalah sesuatu yang 

diamalkan. Inti dari pembiasan adalah 

pengulangan. Dalam pembinaan sikap, 

metode pembiasaan sangat efektif digunakan 

karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan 

yang baik kepada peserta didik.
45

 

c. Metode Diskusi 

Metode dengan cara menjelaskan 

tujuan pengajaran, permasalahan yang harus 

dipecahkan, bahan-bahan bacaan yang 

tersedia, melalui diskusi yang terarah 

tersebut para siswa menemukan kesimpulan 

berupa konsep, teori, wawasan dan 
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sebagainya dari suatu bidang kajian tertentu. 

Metode ini cocok digunakan untuk 

pengajaran bidang studi yang membutuhkan 

ketrampilan berfikir dalam memecahkan 

masalah.
46

 

d. Metode Bercerita 

Cerita adalah salah satu cara untuk 

menarik perhatian peserta didik. Metode 

bercerita ialah suatu cara menyampaikan 

materi pembelajaran melalui kisah-kisah 

atau cerita yang dapat menarik perhatian 

peserta didik. Dalam konsep Islam, cerita 

disebut dengan Qashash ialah pemberitaan 

(kisah) Al-Qur‟an tentang hal ikhwal umat 

yang telah lalu, nubuwat yang terdahulu 

dalam peristiwa-peristiwa yang telah 

terjadi.
47

 

Pada dasarnya penggunaan metode 

pembelajaran tidak harus mengacu pada 

metode-metode yang telah ada, yang 

terpenting dari itu adalah bagaimana 

penanaman, penyampaian nilai-nilai yang 

ditujukan kepada peserta didik dapat sampai 

atau diterima oleh peserta didik dengan baik. 

Hal yang terpenting dari penerapan metode 

tersebut dalam aktivitas pendidikan Islam 

adalah prinsip bahwa tidak ada satu metode 

                                                           
46

 Ibid, 4. 
47

 Armai Arif, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), 115. 



53 
 

yang paling ideal untuk semua tujuan 

pendidikan, semua ilmu dan mata pelajaran 

semua tahap pertumbuhan dan 

perkembangan , semua tarap kematangan 

dan kecerdasan, semua guru dan pendidik 

dan semua keadaan dan suasana yang 

meliputi proses kependidikan itu. Oleh 

karena itu, tidak dapat dihindari bahwa 

seorang pendidik hendaknya melakukan 

penggabungan terhadap lebih dari satu 

metode dalam prakteknya di lapangan. Hal 

ini supaya tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai secara maksimal.
48
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BAB III 

KEPEMIMPINAN HA>RUN AR-RA>SHID PADA 

DINASTI ABBASIYAH 

 

A. Biografi Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

1. Riwayat Hidup Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d dilahirkan di Ra>y 

pada tahun 150 H, ia adalah putra dari Al-Ma>hdi>, 

seorang khalifah Abbasiyah yang populer dengan 

sikap sangat lunak terhadap rival politiknya, 

dermawan, dan berperan dalam pembelaan islam. 

Periodenya idnetik dengan negara yang aman dan 

kekayaan negeri bertambah.
49

 

Ibunya adalah Kha>iruzan seorang ratu yang 

tegas dan berpengetahuan yang luas, berasal dari 

Yaman. Ia belajar Fiqh dari Imam Al- Au>za’i>. Pada 

mulanya, ia merupakan salah seorang Ja>riyah 

(budak) Al-Mahdi. Lalu dimerdekakan dan menikah 

dengannya. Ketika Al-Ma>hdi> meninggal dunia, dan 

anaknya menduduki kursi Khalifah, ia memegang 

kendali atas urusan penting pemerintahan.
50

 

Sewaktu kanak-kanak, ia menghabiskan 

sebagian waktunya di kerajaan, ia diawasi oleh staf, 

seperti lazimnya perlakuan untuk pewaris tahta yang 

sedang tumbuh. Masa tinggalnya disana kerap 

menerima kunjungan dari Al-Mansur, sang Kakek 
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yang mengesankan, melangkah dengan sepatu bot 

hitamnya yang besar dan serba hitam serta kisah-

kisah mengenai kekuasaan yang bercampur dengan 

“nasihat bijak mengenai kebijakan kehidupan” 

Dalam Akhlaqnya, Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d selalu mencontoh Al-Mansur dan 

menerapkannya kecuali dalam kedermawanan dan 

pemberian hadiah. Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

dikenal sebagai orang yang mudah memberi, baik 

karena kemauannya sendiri maupun karena diminta. 

Dia tidak pernah pemberian hari ini ke hari esok. 

Ketika tumbuh menjadi seorang remaja, 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d telah dipercaya oleh 

Ayahnya dalam urusan peerintahan. Khalifah Ha>ru>n 

Ar-Ra>shi>d yang belum genap dua puluh tahun 

berhasil merebut benteng Samalu setelah 38 hari. 

Ekspedisi Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d terhadap 

Byzantium menaikkan kekuatan politiknya dan 

ketika ia kembali pada tanggal 31 Agustus 1782, dia 

digelari “Al-Rasyid” berarti “yang mendapat 

petunjuk”. 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d berkulit putih, 

tinggi, gemuk, tampan, fashih, memiliki wawasan 

tentang ilmu dan sastra, menyukai ilmu dan Ulama, 

senantiasa menghindari apa-apa yang diharamkan 

oleh Islam, tidak menyukai pembantahan dalam 

Agama atau mengelurkan kata-kata yang 

bertentangan dengan Nash (Al-Qur‟an dan As-
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Sunnah), sering menangisi dirinya sendiri, terutama 

ketika ia sedang dinasehati.
51

 

Pada pengangkatannya sebagai Khalifah 

terjadi keserentakan tiga peristiwa. Pada saat itu 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d tengah tertidur ketika 

Wa>zir Yahya> Al-barmeki > datang ke tempatnya dan 

kemudian ia dibangunkan dengan suatu panggilan 

kehormatan tertinggi (Amirul Mukminin). Yahya > 

menceritakan meninggalnya Khalifah Al-Ha>di> dan 

menyerahkan cincin kebesaran dan memasangkan 

kejarinya. Selanjutnya Wa>zir Yahya> Al-Barmeki> 

menyampaikan lagi suatu berita gembira bahwa 

Istrinya telah melahirkan Putra, yaitu Al-Makmun. 

Sejarah mencatat bahwa malam itu, seorang 

Khalifah wafat, dan seorang khalifah di bai‟at, dan 

seorang calon Khalifah lahir yang terjadi pada satu 

malam secara bersamaan. 

Dalam hal keimanan, Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d tak pernah lupa melaksanakan ritual ibadah 

Agamanya. Setiap pagi, dia memberikan seribu 

Dirham untuk amal dan melakukan shalat seratus 

rakaat (masing-masing disertai dengan banyak 

dzikir dan do‟a) setiap hari. Dia berhaji ke Mekkah 

(1.750 mil dari Baghdad pulang pergi) 

menggunakan Unta sebanyak tujuh kali, dimulai 

pada tahun setelah dia naik tahta, dan haji yang 

kedelapan dari Rakkah (di Syria) ke Mekkah 

dengan berjalan kaki. Saat perjalanan haji dia juga 
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memberikan harta dalam jumlah yang besar kepada 

penduduk Mekkah dan Madinah, dua kota paling 

suci dalam Islam dan pada jama‟ah haji yang miskin 

sepanjang perjalanan. Selalu ada orang zuhud yang 

dibiayai dalam rombongannya, dan ketika pada 

tahun tertentu, ketika dia tidak bisa berangkat haji 

sendiri, dia mengirimkan beberapa wakil yang 

berkedudukan tinggi bersama tiga ratus pegawai 

atas biaya darinya untuk pergi berhaji.
52

    

 

2. Pendidikan Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

 Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d pendidikan awalnya di 

Istana, baik ilmu Agama maupun Ilmu 

Pemerintahan. Ia dididik oleh keluarga Barmaki, 

Yahya> bin Khalid salah seorang anggota keluarga 

Barmak yang berperan dalam masa pemerintahan 

Bani Abbasiyah. Sehingga ia menjadi seorang yang 

terpelajar, cerdas, fasih berbicara, dan 

berkepribadian kuat.  

Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d mempelajari pelajaran 

Sejarah, Geografi, Retorika, musik dan sya‟ir, serta 

ekonomi dalam bentuk pelajaran keuangan. 

Pelajaran Keagamaan mewarnai semua mata 

pelajaran dan di bawah kepengawasan Ali bin 

Hamzah. Energi terbesar Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

digunakan untuk menguasai Hadits atau sunah Nabi 

dan teks Al-Qur‟an. Latihan fisiknya sebagai calon 

tentara Tuhan juga ditekankan dan memadukan 
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latihan militer seperti permainan pedang, panahan, 

dan pertempuran berkuda dengan pelajaran seni 

perang. 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d adalah seorang 

cendekiawan yang memiliki wawasan yang sangat 

luas yang berkaitan dengan sya‟ir yang berbau Arab 

(sejarah, kesustraan, bahasa, dan lain-lain). Dia juga 

memiliki cita rasa yang tinggi terhadap syair dan 

bahasa sehingga sebagian orang ada yang berkata 

“Pengetahuan Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d adalah 

pengetahuan semua Ulama”.
53

 

Dalam Buku Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d, 

Amir para Khalifah dan Raja Teragung di Dunia 

disebutkan bahwa Guru-Gurunya adalah: 

1. Al Mufadhal Ad Dhabi seorang sastrawan besar 

yang mengajarinya sya‟ir sastra dan Sejarah 

Arab 

2. Al Kisa‟i > mengajarinya Nahwu, Bahasa Arab, 

Sejarah, dan Fiqh. 

3. Al Asmu‟i > telah mengajarinya tentang banyak 

kisah. Ia adalah salah satu sarjana kesukaannya 

dan kadang muncul di Istana bersama Abu 

Ubaidah, juga seorang sarjana yang serba bisa. 

4. Imam Malik adalah Gurunya dalam Fiqh dan 

Hadits. Kecintaannya terhadap Fiqh dan para 

Fuqoha‟ sangat mendalam.  
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 Begitupun juga penghormatan dan 

kecenderungan dirinya terhadap ilmu pengetahuan 

dan para Ulama (ilmuwan). Dia juga sangat 

menyukai Sya‟ir, bahkan menghafalnya. Dia sering 

menerima kunjungan para Penya‟ir dan 

mendengarkan ba‟it-ba‟it mereka. Selain itu, ia juga 

menyukai sastra dan para sastrawan dan sangat 

membenci debat dalam masalah Agama. 

 

3. Pernikahan Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

Memiliki fisik yang menarik, kecakapan dan 

juga kedudukannya, tidak mustahil Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d menjadi pemuda yang membuat banyak 

wanita jatuh cinta. Dia jatuh cinta kepada Saudara 

sepupunya sendiri yang bernama Zubaidah dan 

menjadikannya seorang permaisuri.
54

 

Zubaidah adalah seorang Ibu yang Agung, 

banyak melibatkan dirinya dalam diskusi peradaban 

dan pengetahuan, berlaku lemah lembut kepada para 

Sastrawan, Penyair dan Dokter. Memiliki 

Intelektualitas yang tinggi, penuh gagasan, fashih 

dan balighah. Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d menikahinya pada 

tahun 165 H di Baghdad. 

Selain menikah Zubaidah, ia juga menikahi 

Wanita merdeka dengan mahar yang tinggi 

diantaranya yaitu: 

1. U‟mmatul A‟ziz U‟mmu Walad Musa 

2. U‟mmu Muhammad binti Sholeh Al-Miskin 
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3. Al A‟bbasah binti Sulaiman 

4. Al Juraissiyah Al Uthmaniyah 

Pada tahaun 186 H, Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

melaksanakan Ibadah Haji dengan Al-Ma‟mun dan 

Al-Amin beserta pimpinan pasukannya. Setelah ia 

melaksanakan manasik Haji, ia menulis dua 

dokumen untuk anaknya. Pertama, untuk 

mengingatkan Al-Amin untuk memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan baginya, yaitu mengerahkan 

kekhalifahan setelahnya kepada Abdullah Al-

Ma‟mun. Kedua, salinan naskah yang telah dibai‟at 

telah disetujui oleh orang-orang dekat Khalifah 

maupun publik. Kedua dokumen itu diletakkan di 

Baitul Haram, setelah sebelumnya memberikan 

bai‟at kepada Al-Amin dan mempersaksikannya 

kepada Allah, para Malaikat dan semua Orang yang 

ada di sekeliling Ka‟bah, seperti anak-anaknya, 

keluarganya, para walinya, para menterinya, 

mawalinya, sekretarisnya, dan lain-lain. 
55

 

Al-Amin adalah putra Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d yang memiliki keturunan darah Arab, Ayah 

dan Ibunya keturunan dari Bani Hasyim. Al-Amin 

menduduki kursi Khilafah pada usia 23 tahun. Masa 

kekhalifahannya hanya berlangsung sebentar dan 

dipenuhi dengan pertikaian dengan saudaranya, Al-

Ma‟mun. 
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Perang saudara antara Al-Amin dengan Al-

Ma‟mun dimenangkan oleh Al-Ma‟mun. Al-Amin 

akhirnya menyetujui untuk menyerah ditangan 

panglima Al-Ma‟mun, yang bernama Harsama. 

Kemudian ia terbunuh pada malam hari (September 

813 H) di tangan sekelompok orang yang fanatik. 

Kekalahan Al-Amin dan pengukuhan Al-Ma‟mun 

sebagai khalifah membawa era baru dalam sejarah 

Islam. 

Pada masa pemerintahan Al-Ma‟mun 

perkembangan ilmu mengalami kemajuan yang 

pesat. Dia sering mengumpulkan para Fuqoha‟ dari 

berbagai penjuru negeri. Dia memiliki pengetahuan 

yang sangat luas dalam masalah Fiqh, Bahasa Arab, 

dan Sejarah. Saat ia dewasa, ia banyak mempelajari 

Filsafat dan ilmu-ilmu yang pernah berkembang di 

Yunani sehingga membuatnya menjadi seorang 

pakar dalam bidang ilmu ini. Ilmu Filsafat yang 

telah ia pelajari telah membawanya kepada 

pendapat yang menganggap bahwa Al-Qur‟an 

adalah makhluk. 

Diantara jasa-jasanya dalam buku Reorientasi 

Wawasan Sejarah Islam dari Arab sebelum Islam 

hingga Dinasti Islam antara lain:  

1. Mendirikan Ba>i>tul Hikmah, meneruskan dari 

masa pemerintahan Ayahnya, yaitu perpustakaan 

besar yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dan 

kantor penerjemahan. 
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2. Perluasan wilayah membentang luas dari Timur 

(Tembok besar Cina) 

Sampai ke Barat (pantai Atlantik). 

 

4. Jabatan yang pernah diduduki 

 Sebelum menjadi seorang Khalifah, di usia 

yang masih remaja ia telah menunjukkan 

ketangkasan dan kecerdasannya. Sehingga dalam 

pemerintahan Ayahnya Al-Mahdi >, dia dipercaya 

menjadi panglima pasukan dan membantu para 

panglima senior. Dalam ekspedisi peperangan Ia 

mampu menaklukkan musuhnya dan membuat 

bangga Ayahnya.  

Pada saat itu Al-Mahdi > memunculkan dua 

ekspedisi besar (pada 779 dan 781 – 782) dibawah 

kepemimpinan puteranya (Harun). Dalam hal ini 

Al-Mahdi mendidik puteranya untuk memimpin, 

seperti dulu Ayahnya mendidik dirinya. Pada saat 

itu, Bizantium diduduki oleh seorang Konstatinus 

VI yang Ibunya, Irene memerintah sebagai wali atas 

namanya. Kekuasaannya rapuh dan kemudian 

terjadi pertikaian dalam negeri. Dibawah bimbingan 

para jendral, negarawan, dan ajudan berpengalaman, 

Harun yang belum genap 20 tahun berhasil merebut 

benteng Samalu setelah pengepungan 38 hari. 

Pada pemerintahan Ayahnya, Al-Rashi>d juga 

turut berperang melawan Ash-S }a>’>ifah beberapa kali; 

mengadakan genjatan senjata dengan romawi 

setelah ia berhasil mengepung Konstatinopel; 

mengadakan perjanjian damai dengan istri Leon 



63 
 

yang bergelar Agusthah, dengan syarat mereka 

harus membayar Jizyah kepada kaum Muslimin 

setiap Tahun. 

Dia didaulat Ayahnya (Mahdi >) menjadi 

gubernur di Assafah tahun 779 M dan di Maghrib 

pada tahun 780 M. Dua tahun setelah menjadi 

gubernur, dilihat dari kualitas yang dimiliki Harun 

jauh lebih baik dari Kakaknya (Al Hadi), kemudian 

sang Ayah mengukuhkannya sebagai putra mahkota 

setelah saudaranya. 

 

5. Setting Sosial 

 Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d sebagai putra mahkota 

yang hidup dalam lingkungan kerajaan Islam, 

menjadikan ia menguasai ilmu pemerintahan dan 

ilmu tentang Agama. Kecerdasan dan 

ketangkasannya yang dimiliki dalam berbagai hal, 

ia dapat dipercaya dalam ekspedisi-ekspedisi 

melawan musuh pada masa pemerintahan 

Ayahnya.
56

 

Hatun berasal dari keturunan Abbasiyah yang 

didirikan oleh Assafah, seorang dengan darah Arab, 

namun Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d sangat dekat 

dengan keluarga Barmaki dari Persia. Pendiri 

keluarga Barmak adalah Khalid Al barmaki >, 

Ayahnya menjabat sebagai ketua Biksu Biara 

Budha. Ia masuk islam saat kawasan Asia Tengah 

ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim. Keluarga 
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Barmak memiliki kecerdasan dan kesetiaan untuk 

mengabdi kepada Abbasiyah. Usaha mereka 

menghasilkan peningkatan kesejahtreraan, 

kebahagiaan rakyat, serta memperkokoh Dinasti 

Abbasiyah sehingga kekayaan Negara meningkat, 

dan adanya banyak usaha meningkatkan berbagai 

macam budaya yang membawa Dinasti Abbasiyah 

pada zaman keemasan. 

Peran pentingnya yaitu menjadi penasihat 

Khalifah Al-Mansur, dan setelah itu keluarga 

Barmak mulai berpengaruh besar dalam 

pemerintahan Abbasiyah. Keturunan Barmak 

selanjutnya juga diberi kepercayaan pentimg untuk 

mengasuh dan memberikan pendidikan dasar untuk 

putra mahkota. 

Pada masa pemerintahan Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d, 

Baghdad mampu menjadi pusat peradaban. Baghdad 

mempunyai sejuta pesona, di pinggir kota terdapat 

banyak wilayah dengan taman, kebun, villa, 

beberapa dihiasi dengan lukisan dinding yang 

dipernis warna biru cerah dan merah terang, atau 

panel tembikar berlapis kaca dan lukisan ubin 

keramik. Sebuah lapangan yang sangat luas di 

depan istana utama digunakan untuk turnamen dan 

balapan, pemeriksaan dan apel militer. Sebuah 

hutan menara mendominasi cakrawala dan seratus 

lima puluh jembatan menyeberangi kanal-kanal. 

Kota Baghdad pada saat itu muncul sebaagai 

pusat dunia menjadi tingkat kemakmuran dan peran 

internasional yang luar biasa. Dinasti Abbasiyah 
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memasuki tatanan yang sangat besar di dalam 

pemerintahan terutama dalam sistem perpajakan dan 

administrasi peradilan. Kejayaan ini berjalan seiring 

dengan kemakmuran kerajaan terutama Ibukotanya. 

Istana kerajaan dengan bangunan-bangunan seperti 

ruang pertemuan yang dilengkapi dengan karpet, 

gorden dan bantal terbaik dari Timur.
57

 

 

6. Pemerintahan pada Zaman Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d 

 Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d diangkat menjadi khalifah 

kelima Daulah Abbasiyah. Beliau diangkat menjadi 

khalifah pada September 786 M, pada usianya yang 

sangat muda, 23 tahun. Jabatan Khalifah itu 

dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat 

Khalifah, Musa Al-Hadi wafat. Dalam menjalankan 

roda pemerintahan, Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

didampingi Yahya > bin Khalid dan empat putranya.  

Daulah Abbasiyah mencapai puncak 

kejayaannya pada masa pemerintahan Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d, seorang khalifah yang taat beragama, 

shalih, dermawan, hampir bisa disamakan dengan 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dari Bani Umayyah. 

Jabatan khalifah tidak membuatnya terhalang untuk 

turun ke jalan-jalan pada malam hari, tujuannya 

untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Apa yang 

terjadi dan menimpa kaum lemah, ia ingin melihat 
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dengan mata kepalanya sendiri untuk kemudian 

memberi bantuan. 

Pada masa itu, Baghdad menjadi mercusuar 

kota impian 1001 malam yang tidak ada 

tandingannya di dunia pada abad pertengahan. 

Daulah Abbasiyah pada masa itu, mempunyai 

wilayah kekuasaan yang luas, membentang dari 

Afrika Utara sampai Hindu Kush India. Kekuatan 

militer yang dimilikinya juga sangat luar biasa. 

Serangan ke Bizantium terpaksa dilakukan 

karena pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. 

Serangan itu terjadi enam kali dan dalam serangan 

itu banyak kota yang berhasil ditaklukkan, misalnya 

Matarah, Enzyra, begtu juga dengan pulau Cyprus. 

Akhirnya, Raja Bizantium minta perdamaian. 

Permohonan itu dikabulkan oleh Khalifah Ha>ru>n 

Ar-Ra>shi>d dengan syarat Bizantium harus bayar 

upeti sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d punya perhatian 

yang sangat baik terhadap ilmuwan dan budayawan. 

Ia mengumpulkan mereka semua dan 

melibatkannya dalam semua kebijakan yang akan 

diambil pemerintah. Perdana menterinya adalah 

seorng ulama besar di zamannya, Yahya Al-

Barmaki juga merupakan guru Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d, sehingga banyak nasihat dan anjuran 

kebaikan yang mengalir dari Yahya. Hal ini semua 

membentengi Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d dan 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran-

ajaran Islam. Pada masa Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d, 
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hidup juga seorang yang cerdik dan pandai serta 

sering memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada 

Khalifah, yaitu Abu Nawas. Nasihat-nasihat 

kebaikan dari Abu Nawas disertai dengan gayanya 

yang lucu, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari kehidupan Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d. 
58

 

Suasana negara yang aman dan damai, 

membuat rakyat menjadi tentram. Bahkan, pada 

masa pemerintahan Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

sangat sulit mencari orang yang akan diberikan 

zakat, infaq, serta shadaqah, karena tingkat 

kemakmuran penduduknya telah mencapai tingkat 

di atas garis kemiskinan. Di samping itu, banyak 

para pedagang dan saudagar yang menanamkan 

investasinya pada berbagai kegiatan usaha di 

Daulah Bani Abbasiyah pada masa itu. Setiap orang 

merasa aman untuk keluar pada malam hari, karena 

melakukan perjalanan dan penjelajahan di negeri 

yang luas itu dengan aman. Masjid-masjid, 

perguruan tinggi, madrasah-madrasah, rumah sakit, 

dan sarana kepentingan umum lainnya banyak 

dibangun pada masa ini.  

Suatu ketika Ibunda Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d, 

Kharizuran dan istrinya, Zubaidah, pergi ke tanah 

suci untuk melaksanakan ibadah Haji. Sampai di 

tanah suci, mereka menyaksikan penduduk setempat 

menderita kekurangan air. Akhirnya, dibuatlah 
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saluran air. Saluran air ini dikenal dengan sebutan 

Terusan Zubaidah.  

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d juga sangat giat 

dalam penerjemahan berbagai buku-buku berbahasa 

asing kedalam bahasa Arab. Dewan penerjemahan 

berbagai buku-buku berbahasa asing ke dalam 

bahasa Arab. Dewan penerjemahan juga dibentuk 

untuk keperluan penerjemahan dan penggalian 

informasi yang termuat dalam buku asing. Dewa 

penerjemahan itu diketuai oleh seorang pakar 

bernama Yu>ha>na> bin Mu>sa>with. 

Bahasa Arab ketika itu merupakan bahasa 

resmi negara dan bahasa pengantar di sekolah-

sekolah, perguruan tinggi, dan bahkan menjadi alat 

komunikasi umum. Karena itu, dianggap lebih tepat 

bila semua pengetahuan yang termuat dalam bahasa 

asing itu segera diterjemahkan ke Bahasa Arab.
59

 

 

B. Peran Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

1. Pengembangan Pendidikan Islam 

Dinasti Abbasiyah yang berdiri setelah 

jatuhnya kekuasaan Dinasti Umayyah. Dinasti 

Abbasiyah dikenal dengan masa kebangkitan 

pendidikannya, terutama di bawah kepemimpinan 

khalifah yang kelima yaitu Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d dan putranya Khalifah Al-Ma‟mun. 
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Pada masa pemerintahannya, Khalifah Ha>ru>n 

Ar-Ra>shi>d banyak berperan dalam bidang 

pengembangan ilmu pengetahuan dengan 

memperbesar departemen studi ilmiah dan 

penerjemahan yang didirikan Kakeknya, Al-Mansur. 

Kemurahan hati Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d, para menteri dan 

anggota istana yang berbakat terutama keluarga 

Barmak, yang membantu ilmu pengetahuan dan 

kesenian, membuat Baghdad menjadi pusat menarik 

orang-orang yang terpelajar dari seluruh dunia. 

Istana Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d merupakan 

tempat berkumpulnya para ahli bijak da Ulama‟, 

pasar bagi para balaghah, syair, sejarah, fiqh, 

kedokteran, music dan berbagai ilmu dan kesenian 

lainnya. Di istana, ia sering menemui mereka dengan 

penuh penghormatan dan kemuliaan, bahkan ia 

memberikan hadiah yang melimpah kepada masing-

masing ahli dalam bidangnya. Masa 

kepemimpinanannya adalah masa kemegahan 

peradaban Islam yang tidak ada tandingannya. 

Dibawah pemerintahan Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d, Baghdad juga terkenal dengan toko-toko 

bukunya, yang berkembang pesat setelah produksi 

kertas diperkenalkan. Para perajin dari China, yang 

terampil membuat kertas, termasuk mereka yang 

ditangkap oleh pasukan Arab pada perang Talas 

pada 751. Sebagai tawanan perang, mereka dikirim 

ke Samarqand, disana pabrik kertas pertama Arab 

didirikan. Pada akhirnya kertas menggantikan 

perkamen sebagai media yang biasa digunakan untuk 
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menulis, dan produksi buku pun meningkat sangat 

pesat. Semua ini memberi dampak intelektual dan 

kultural yang dapat dibandingkan dengan 

pengenalan percetakan di Barat. Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d memfasilitasi dan mendorong korespodensi 

pembuatan buku-buku catatan. Hal ini membawa 

kesibukan baru dalam perdagangan, perbankan, dan 

kerja administrasi. Pada 794-795, Ja‟far Al Barmak 

mendirikan pabrik kertas pertama di Baghdad, dan 

dari sinilah teknologi menyebar. Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d berusaha keras agar kertas digunakan dalam 

catatan pemerintah, karena sesuatu yang tertulis di 

kertas tidak dapat diubah atau dihapus dengan 

mudah. Kemudian sebuh jalan di kawasan komersial 

kota disediakan untuk penjualan kertas dan buku.  

Pada masa kepemimpinannya ada    J abbar 

bin Hayyan, Al Khuwarizmi dan Al-Kindi, yang 

telah meninggalkan peninggalan bagi khazanah 

keilmuan dunia dengan muatan ilmiah yang tiada 

banding. Ia sering berkunjung ke berbagai wilayah 

kerajaan bersama perawi, ulama, dan qadhi.  

Beberapa upaya yang dilaksanakan terkait 

dengan kemajuan dan perkembangan peradaban 

Islam. Peradaban-peradaban tersebut pada dasarnya 

merupakan akulturasi peradaban Islam denga 

peradaban lainnya, terutama Persia dan Yunani, 

diantaranya yaitu: 

1. Gerakan Penerjemahan 

Kegiatan penerjemahan sudah dimulai sejak 

masa Umayyah, upaya besar-besaran untuk 
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menerjemahkan manuskrip berbahasa asing 

terutama bahasa Yunani dan Persia ke dalam 

Bahasa Arab mengalami keemasannya pada masa 

Abbasiyah. Para ilmuwan diutus ke daerah 

Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani 

dalam berbagai bidang ilmu Filsafat dan 

kedokteran.sedangkan perburuan manuskrip di 

daerah Timur seperti Persia dalam bidang seperti 

sastra dan tata negara. Para penerjemah tidak 

hanya dari kalangan Islam tetapi juga dari 

pemeluk Nasrani di Syria dan Majusi dari Persia. 

2. Membangun Bait-Al Hikmah 

Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan 

yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan 

ilmu pengetahuan. Imstitusi ini merupakan 

kelanjutan dari institusi yang serupa di masa 

imperium Sasana Persia yang bernama Jhundi 

Sapur Academy. Perbedaannya, pada masa Persia 

institusi ini hanya menyimpan puisi-puisi dan 

cerita-cerita untuk Raja, sedangkan pada masa 

Abbasiyah (Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d) institusi ini diberi 

nama Khizanah Al-Hikmah yang berfungsi 

sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. 

Tahun 791, Harun menjadikan persoalan 

pendidikan sebagai tujuan nasional (yakni, 

kerajaan) ketika ia menulis surat pada seluruh 

gubernur provinsi mendesak mereka untuk 

memajukan pembelajaran, dan mengadakan ujian 

negara dengan hadiah uang bagi siswa yang 

berhasil mendapat nilai yang bagus. 
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Perhatiannya yang tinggi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan usaha 

penting Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d membawa 

namanya ke puncak kemasyhuran adalah 

Peradaban Islam dengan taraf yang belum pernah 

dicapai sebelumnya. Ia mendirikan beberapa 

lembaga pendidikan, seperti Bait Al-hikmah, 

Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian 

masalah-masalah keagamaan, rumah-rumah, 

masjid, istana Khalifah, dan rumah sakit.
60

 

C. Relevansi Peran Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d di dalam 

Pengembangan   Pendidikan Islam 

  Perkembangan pendidikan Islam mengalami 

kemajuan pada masa kekuasaan Abbasiyah, 

khususnya pada masa Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d. 

Kemajuan perkembangan terjadi tentunya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, faktor yang menjadi perhatian 

pertama kali tentunya mengenai relevansi antara peran 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d sebagai seorang Khalifah 

dengan pengembangan pendidikan Islam yang terjadi 

pada masa Dinasti Abbasiyah. 

 Peran Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d memiliki 

relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya pendidikan Islam. Perhatian dan usahanya 

yang tinggi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, membawa namanya ke puncak 
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kemasyhuran. Peradaban Islam mencapai taraf tinggi 

yang belum pernah dicapai sebelumnya.  

 Dalam pergaulannya dengan para Ulama‟ dan 

Ilmuwan, ia menggunakan istana sebagai majelisnya. 

Kemudian para Ulama dan ilmuwan akan datang guna 

berdiskusi tentang keilmuwan dengannya. Terkadang 

ia akan mengunjungi majelis-majelis Ilmu yang 

diadakan di rumah-rumah para Ulama‟. Istana 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d merupakan tempat 

berkumpulnya para ahli bijak dan Ulama‟; pasar bagi 

para balaghoh, syair, sejarah, fiqh, kedokteran, musik, 

dan berbagai ilmu dan kesenian lainnya. Di Istananya, 

ia selalu menemui mereka dengan penuh kehormatan 

dan kemuliaan, bahkan ia memberikan hadiah 

melimpah kepada masing-masing ahli dalam 

bidangnya. Masa kepemimpinannya adalah masa 

kemegahan peradaban Islam yang tidak ada 

tandingannya. 
61

 

 Perhatiannya dalam mengembangkan kemajuan 

pendidikan Islam sangat serius, hingga Harun 

menjadikan persoalan pendidikan sebagai tujuan 

nasional. Ia menulis surat kepada seluruh gubernur 

provinsi dan mendesak mereka untuk memajukan 

pembelajaran, dan mengadakan ujian negara dengan 

hadiah uang bagi siswa yang berhasil mendapat nilai 

yang bagus.  Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d mendirikan 

beberapa lembaga pendidikan seperti Bait Al Hikmah, 

rumah sakit dan lain-lain. Ia juga mempertahankan 
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lembaga pendidikan yang telah ada sejak masa Rosul. 

Kehidupan masyarakat Abbasiyah terbuka dengan hal-

hal yang baru. Pada masa ini terjadi percampuran 

kebudayaan, mulai dari budaya Arab, Persia, hingga 

budaya Yunani. Ia menggunakan kekuasaan dan 

kekayaannya untuk melakukan gerakan-gerakan 

dalam pembangunan, memberikan fasilitas kepada 

siapa saja yang mau bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu. Ia juga selalu dermawan dan tak 

pernah pilih kasih dalam menyiapkan biaya bulanan 

kepada para ilmuwan, baik itu dari kalangan muslim 

sendiri maupun dari kalangan non muslim. Selama 

mereka bermanfaat dalam pengkajian dalam ilmu 

pengetahuan maka ia akan memberi hadiah 

kepadanya. 

 Khalifah sendiri mengalokasikan anggaran 

khusus untuk menggaji para penerjemah dari golongan 

Kristen, kaum Sabi, dan bahkan juga para penyembah 

binatang. Meski mereka adalah non  muslim, tetapi 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d tetap netral dan 

bertanggung jawab dalam pemberian biaya untuk 

kemajuan pendidikan Islam.
62

 

D. Implikasi Pemikiran Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d 

dalam Pengembangan Pendidikan Islam 

  Sebagai seorang Khalifah di negara Islam yang 

memiliki kekuasaan yang luas, Khalifah Ha>ru>n Ar-

Ra>shi>d banyak melibatkan diri dalam berbagai hal, 
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mulai dari kegiatan yang bersifat pemerintahan, 

keagamaan, kegiatan sosial, kesenian, dan juga 

pendidikan. Pengalaman serta ilmu yang ia peroleh 

menjadikannya sosok Khalifah yang gagah, berani, 

tegas, dan cakap dalam menghadapi segala hal. 

Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d menjaga amanah 

kekhalifahannya dengan memanfaatkannya untuk 

kepentingan bersama, ia menggunakan kekayaan 

negara untuk meningkatkan kualitas kerajaan. Ia 

menggerakkan para penerjemah Ilmu, mendirikan 

lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan serta 

meratakan pembagian zakat. Sehingga pada masa 

pemerintahannya, bisa dikatakan hampir tidak ada 

rakyat yang perlu diberi zakat karena kemakmuran 

kerajaan. 

  Para Khalifah Abbasiyah mengatur pendidikan 

kedokteran agar mahasiswa setelah dan praktis 

melalui pendidikan teoritis menulis sebuah karya 

(semacam tesis) dan dengan diterimanya karya 

tersebut, mereka akan menerima ijazah dari gurunya 

dan sekaligus diberi izin untuk membuka praktek 

kedokteran. 

 Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d juga menyeleksi para 

murid dan mahasiswa dengan ujian ketat keprofesian 

sebelum diberikan kepercayaan dalam menjalankan 

tugasnya. Ia juga memberi motivasi dengan 
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memberikan hadiah yang besar bagi siapa saja yang 

dapat lulus ujian dengan nilai terbaik. 
63

 

 Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah 

menuntut terwujudnya suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang islami, kondusif, harmonis, dan 

penuh dengan diskusi. Proses pembelajaran yang 

seperti ini, akan mendorong peserta didik yang secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiiki 

kekuatan iman, pengetahuan ilmu yang luas, dan 

ketrampilan profesional sehingga dapat bertanggung 

jawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai 

hamba Allah, sekaligus sebagai pemimpin di bumi, 

dalam rangka mewujudkan rahma>tan lil a’la >min.  

 Sistem pendidikan Islam klasik berkembang 

menjadi peradaban dan tonggak puncak kejayaan 

Islam disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya, 

sisem pendidikan yang diterapkan menggunakan 

konsep multikultural, nilai-nilai yang dikembangkan 

adalah semangat toleransi, keterbukaan, kesederajatan, 

kebebasan, keadilan, keragaman, demokrasi. Pesatnya 

peradaban Ilmu pengetahuan didukung oleh pendidik 

yang memiiki visi dan misi berbasis kultural. 

 Lembaga-lembaga yang ada pada masa 

pemerintahan Khalifah Ha>ru>n Ar-Ra>shi>d juga 

memiliki komponen-komponen pendidikan yang 

mendukung. Seperti memiliki materi-materi, metode 

pembelajaran, serta pendidik yang membantu proses 
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belajar dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan 

dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 Dikutip dari buku Sejarah Sosial Pendidikan 

Islam, disebutkan bahwa beberapa komponen 

pendidikan dalam mendidik anak-anak pada masa 

awal Abbasiyah, yaitu: 

1. Pendidik 

a. Pendidik harus mampu memberi pelajaran 

dengan mendetail 

b. Menguasai materi sesuai bidangnya 

c. Dapat menjaga sikapnya dengan baik 

d. Dapat menjadi teladan untuk muridnya 

2. Metode Pembelajaran 

a. Metode lisan yang berupa dikte, ceramah, 

qiro‟ah, dan diskusi. Metode dikte adalah 

metode penyampaian pengetahuan yang 

dianggap baik dan aman yang akan membantu 

murid ketika lupa. Metode ceramah biasanya 

digunakan oleh Guru untuk menyampaikan 

materi dengan hafalan dan murid 

mendengarkan. Sedang metode qiro‟ah 

biasanya belajar membaca, sedangkan metode 

diskusi merupakan metode yang khas pada 

masa ini yang akan menambah wawasan 

mereka. 

b. Metode menghafal, murid-murid harus 

membaca secara berulang-ulang pelajaran 

sehingga pelajaran tersebut melekat pada 

benak mereka. Sehingga murid dapat 

mengkontekstualisasikan pelajaran yang 
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dihafal untuk diskusi dan perdebatan murid 

agar dapat merespon dengan baik. 

c. Metode tulisan, merupakan penyalinan karya-

karya para ulama untuk meningkatkan proses 

intelektualitas murid. 

3. Materi Pendidikan 

a. Materi pelajaran bersifat wajib yang harus 

dipelajari murid adalah Al-Qur‟an, sholat dan 

do‟a; dasar-dasar ilmu nahwu dan bahasa Arab 

secara detail dan keseluruhan; syair dan 

riwayat/tarikh Arab. 

b. Materi pelajaran pilihan bagi murid yaitu 

berhitung, ilmu nahwu, dan bahasa Arab secara 

detail dan keseluruhan; syair dan 

riwayat,/tarikh Arab. 

4. Pembagian waktu belajar 

a. Pagi hari sampai waktu dhuha, untuk belajar Al-

Qur‟an. 

b. Dhuha sampai Dzuhur, untuk kegiatan menulis. 

Setelah itu mereka diperbolehkan pulang ke 

rumahnya masing-masing untuk makan siang. 

c. Setelah Dzuhur sampai Ashar, untuk pelajaran 

ilmu yang lain seperti nahwu, bahasa Arab dan 

sya‟ir, dan berhitung riwayat atau tarikh. 
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BAB IV 

 NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM 

KEPEMIMPINAN KHALIFAH HA>RUN AR-RA>SHID 

DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN 

ISLAM 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan dalam Kepemimpinan 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid  

a) Keimanan 

  Merupakan salah satu pondasi utama dalam 

ajaran Islam, yang sering disebut dengan rukun 

Iman. Ada tiga unsur pokok yang terkandung dalam 

makna kata”iman”, yakni : keyakinan, ucapan dan 

perbuatan. Ini menandakan bahwa iman tidak hanya 

cukup sebatas meyakini saja, tetapi mesti 

diaplikasikan dengan perbuatan.
64

 

Begitu pula dengan pendidikan keimanan, 

tidak hanya ditempuh melalui hubungan antara 

hamba dan Pencipta-Nya secara langsung,tetapi juga 

melalui interaksi hamba dan pencipta-Nya secara 

langsung, tetapi juga melalui interaksi hamba dengan 

berbagai fenomena alam dan lapangan kehidupan, 

baik sosial maupun fisik. Sehingga dengan demikian 

maka iman mesti diwujudkan dengan amal sholeh 

dan akhlaq yang luhur. Dan bagi orang yang tidak 

mengerjakan amal sholeh dan tidak berakhlaq islam 

adalah termasuk orang yang kafir dan mendustakan 

agama. Jadi keimanan merupakan rohani bagi 
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individu sebagai salah satu dimensi pendidikan Islam 

yag tidak hanya ditempuh melalui hubungan hamba 

dengan pencipta-Nya. Dengan demikian, dapat 

disimpulan bahwa pendidikan keimanan merupakan 

bagian dasar dalam pendidikan Islam yang 

melandasi semua bagian lainnya, dan juga 

merupakan poros pendidikan Islam yang menuntun 

individu untuk merealisasikan ketaqwaan dalam 

jiwanya. 

b) Ibadah 

 Ibadah dalam pelaksanaannya bisa dilihat dari 

berbagai macam pembagian diantaranya dari segi 

umum dan khusus. 

a. Ibadah Umum 

Yaitu semua perbuatan dan pernyataan baik, 

yang dilakukan dengan niat yang baik semata-

maat karena Allah. Sebagai contoh makan, 

minum dan bekerja, apabila dilakukan dengan niat 

untuk menjaga dan memelihara tubuh, sehingga 

dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. 

b. Ibadah Khusus  

 Ibadah yang ketentuannnya telahditetapkan 

dalam nash. Secara khusus, ibadah ialah perilaku 

manusia yang dilakukan atas perintah Allah dan 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, 

zakat, puasa, dan lain-lain.
65
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 c) Akhlaq 

Akhlaq berasal dari bahasa Arab yaitu 

“Akhlaq” yang jamaknya ialah “khuluq” yang berarti 

perangai, budi, tabiat, adab. Ibn Maskawaih seorang 

pakar bidang akhlaq terkemuka menyatakan bahwa 

akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Begitu 

pula dengan Al-Ghozali menyatakan bahwa Akhlaq 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Jadi, akhlaq merupakan sifat yang 

sudah tertanam dalam diri seseorang yang 

menimbulkan suatu perbuatan, yang dilakukan 

dengan mudah tanpa pemikiran.  

Suatu perbuatan itu belu bisa dikatakan 

pencerminan dari Akhlaq jika terpenuhinya syarat-

syarat sebagai berikut, yakni diantaranya: 

1. dilakukan berulang-ulang. Jika dilakukan sekali 

saja atau jarang-jarang, tidak dapat dikatakan 

Akhlaq. Jika seseorang misalnya memberikan 

uang kepada orang lain karena alasan tertentu, 

orang itu tidak dapat dikatakan berakhlaq 

dermawan. 

2. Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir 

dan ditimbang berulang-ulang karena perbuatan 

itu telah menjadi kebiasaan baginya. 

 

d)  Sosial 
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Menurut Abdul Ha>mid Al-Ha>shi>mi>, 

Pendidikan sosial adalah bimbingan orang dewasa 

terhadap anak dengan memberikan pelatihan untuk 

pertumbuhan kehidupa sosial dan memberikan 

macam-macam pendidikan mengenai perilaku sosial 

dari sejak dini, agar hal itu menjadi elemen penting 

dalam pembentukan sosial yang sehat.
66

 

Pendidikan Sosial dalam Islam menanamkan 

orientasi dan kebiasaan sosial positif yang 

mendatangkan kebahagiaan bagi individu, 

kekokohan, keluarga, kepedulian sosial, antara 

anggota masyarakat, dan kesejahteraan umat 

manusia. Diantara kebiasaan dan orientasi tersebut 

ialah pengembangan kesatuan masyarakat, 

persaudaraan seiman, kecintaan insani, saling tolong-

menolong, kepedulian, musyawarah, keadilan sosial, 

dan perbaikan di antara manusia. Dengan demikian 

dapat dikatakan juga bahwa pendidikan sosial 

merupakan aspek penting dalam pendidikan Islam, 

karena manusia sudah fitrahnya merupakan makhluk 

sosial, manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang 

lain, tanpa lingkungan, dan alam sekitarnya.
67

 

 

 

 

B. Relevansinya dengan Nilai Pendidikan Islam 
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1) Nilai Keimanan 

Pada zaman Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

terdapat nilai Keimanan yang bisa kita contoh 

diantaranya Beliau tak lupa mengerjakan Ibadah 

Sholat 5 waktu dan bahkan luar biasanya Beliau 

mengerjakan Ibadah 100 rokaat dalam waktu sehari. 

Kemudian beliau saking cintanya kepada Allah SWT 

dan Nabi Muhammad SAW akhirnya beliau 

melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah dengan 

berjalan kaki dan juga Dia juga bersedekah dari 

sakunya sendiri sebanyak seribu dirham setiap hari. 

Hal ini patut sekali untuk dijadikan nilai Pendidikan 

Islam dikarenakan saking imannya beliau yang 

begitu mantap sehingga mampu melakukan 

pengembangan-pengembangan di dalam lembaga 

Pendidikan Islam.
68

  

Pemimpin yang dilandasi dengan Nilai-nilai 

Pendidikan Islam itu sangatlah penting, dikarenakan 

akan mudah membuat program kerja yang sudah 

jelas serta tak mudah mengumbar janji-janji 

dikarenakan ada hal Spiritual khusus yang ia jalani 

selama menjadi Pemimipin. Dari menjalankan Sholat 

100 rokaat setiap hari, membagi-bagikan 100 

Dirham kepada fakir miskin, melihat kondisi 

Rakyatnya pada malam hari, dan Ibadah Haji dengan 

berjalan kaki. Maka sudah sangat cocok sekali 

jikalau model Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-
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Ra>shid itu di realisasikan pada Kepemimpinan pada 

zaman sekarang yang berlandaskan nilai-nilai 

Pendidikan Islam.
69

 

2) Nilai Akhlaq : 

Dalam kepemerintahannya, Beliau memiliki 

Akhlaqul Karimah yang baik dengan bukti bahwa 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid begitu menghargai setiap 

orang. Itulah salah satu yang membuat masyarakat 

dari berbagai golongan dan status amat 

menghormati, mengagumi, dan mencintainya. Stata 

sosial yang tinggi, serta kemewahan hidup di Istana 

tidak menutup mata hati sang Khalifah Ha>run Ar-

Ra>shid. Dia tetap mengajarkan kerendahan hati 

kepada Al-Amin yang kelak akan meneruskan 

estafet kekhilafahan Bani Abbas. Hal ini terbukti 

pada perintah yang tertuang dalam wasiat tersebut 

jelas tertulis yang menyuratkan kewajiban Al-Amin 

untuk mentaati Al-Ahmar sebagai Gurunya. 

Penanaman karakter rendah hati atau tawadhu‟ 

menjadi sesuatu yag menarik perhatian Ha>run Ar-

Ra>shid, hal ini muncul dari kesadaran akan ancaman 

yang timbul dari sifat Takabbur dari diri seorang 

Pemimpin, jika seorang pemimpin sekelas Al-Amin 

mempunyai sifat Takabbur, maka sudah dapat 

dibayangkan kepemimpinannya kelak. Dia akan 

menjadi pemimpin yang otoriter dan semena-mena.
70
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3) Nilai Ibadah 

Dalam Nilai Ibadah Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

dikenal dengan Khalifah yang shaleh. Khatib Al-

Baghdadi > menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, 

“Sebagian Shahabat Harun bercerita bahwa ia sholat 

setiap hari sebanyak 100 rokaat. Hal itu ial laukan 

dengan Istiqomah hingga wafat kecuali ada sebab 

yang menghalanginya. Ia bersedekah dengan 

mendermakan 1000 Dirham setiap hari. Apabila ia 

menunaikan Haji, turut serta bersamanya 100 hli 

Fiqh (ulama) dan anak-anak mereka. Jika ia tidak 

berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan 

bekal baju besi, kiswah, dan yang lainnya.” 

Al-Mashu>di> mencatat tahun-tahun dimana 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid menunaikan Ibadah Haji. 

Dari catatannya Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid berhaji 

pada tahun 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

181, 186, dan 188 H. Az }-Z}a>ha>bi> mengatakan dalam 

Tarikhnya “Tahun 179, Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

ber umrah di bulan Ramadhan. Ia senantiasa dalam 

Ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari 

Rumahnya menuju Arafah.
71

 Bukti inilah yang 

menjadikan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid menjadi 

Pemimpin yang taat beribadah sehingga tak merasa 

lelah jikalau beliau melaksanakan Ibadah sebanyak 

100 rokaat dalam setiap harinya. 

4) Nilai Sosial 
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Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dikenal sebagai 

sosok yang memiliki nilai Sosial yang tinggi, dengan 

bukti beliau suka mensejahterakan Rakyatnya. 

Berangkat dari sikap Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid 

yang ingin mensejahterakan rakyat, maka ia 

memeberikan apapun untuk rakyat. Seperti keadaan 

aman ia berikan. Sehinnga membuat para saudagar, 

pedagang, kaum terpelajar, maupun rakyat biasa 

mencintai sosok kepemimpinan beliau. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Negara, 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid memajukan ekonomi, 

perdagangan dan pertanian dengan system irigasi. 

Kemajuan sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, 

ibukota Abbas sebagai pusat perdagangan terbesar 

dan terkenal di dunia. Pada saat itu, banyak terjadi 

pertukaran barang dan jual beli dari berbagai 

penjuru. Dengan demikian, negara banyak 

memperoleh pendapatan dan keuntungan dari 

kegiatan perdagangan tersebut.   

Gedung-gedung dan tempat peribadatan, serta 

tempat pendidikan mulai dibangun di Baghdad. 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid membiayai 

pengembangan pendidikan di bidang penerjemahan 

dan penelitian. Dibangun juga istana megah disana 

yang bernama istana Al-Khuldi >. Dari hasil jerih 

payahnya inilah Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid.
72
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Dari keempat nilai tadi dapat disimpulkan 

bahwasannya nilai-nilai pendidikan dalam 

Kepemimpinan Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dan 

Relevansinya dengan Nilai Pendidikan Islam adalah 

masuk ke dalam Nilai Ilahi dan nilai Insani. 

Dikarenakan nilai Keimanan, Akhlaq, Ibadah, masuk 

ke dalam nilai Ilahi, sedangkan untuk nilai Sosialnya 

masuk ke dalam nilai Insani kalau di dalam Nilai 

Pendidikan Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan di dalam Kepemimpinan Khalifah Ha>run 

Ar-Ra>shid dan relevansinya dengan Pendidikan Islam, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan pada khalifah Harun Ar-

Rashid terbagi menjadi empat diantaranya:  

a. Nilai keimanan 

keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ini 

menandakan bahwa iman tidak hanya cukup 

sebatas meyakini saja, tetapi mesti diaplikasikan 

dengan perbuatan 

b. Nilai Ibadah 

yaitu semua perbuatan dan pernyataan baik, yang 

dilakukan dengan niat yang baik semata-maat 

karena Allah. 

c. Nilai Akhlaq 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. 

d. Nilai Sosial 

bimbingan orang dewasa terhadap anak dengan 

memberikan pelatihan untuk pertumbuhan 

kehidupa sosial dan memberikan macam-macam 

pendidikan mengenai perilaku sosial dari sejak 

dini. 

2. Relevansi dengan Pendidikan Islam: 
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a. Nilai Keimanan 

Hal ini patut sekali untuk dijadikan nilai Pendidikan 

Islam dikarenakan saking imannya beliau yang begitu 

mantap sehingga mampu melakukan pengembangan-

pengembangan di dalam lembaga Pendidikan Islam. 

b. Nilai Ibadah 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid menjadi Pemimpin yang 

taat beribadah sehingga tak merasa lelah jikalau 

beliau melaksanakan Ibadah sebanyak 100 rokaat 

dalam setiap harinya. 

c. Nilai Akhlaq 

Dalam kepemerintahannya, Beliau memiliki Akhlaqul 

Karimah yang baik dengan bukti bahwa Khalifah 

Ha>run Ar-Ra>shid begitu menghargai setiap orang. 

d. Nilai Sosial 

Khalifah Ha>run Ar-Ra>shid dikenal sebagai sosok 

yang memiliki nilai Sosial yang tinggi, dengan bukti 

beliau suka mensejahterakan Rakyatnya. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pembahasan Nilai-Nilai Pendidikan 

dalam Kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rashid dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Islam, maka perlu 

diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Dunia Pendidikan 

Untuk meningkatkan pembelajaran dalam 

pendidikan, maka dunia pendidikan harus semakin 

dikembangkan. Mempelajari sejarah Pendidikan 

Islam dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi 

pendidikan terutama bagi kaum muslim untuk 
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memperoleh semangat dalam belajar, agar di masa 

depan Islam mampu kembali menjadi pusat ilmu 

pengetahuan bagi dunia. 

2. Bagi Dunia Penelitian 

Dalam proses penelitian kajian pustaka 

memerlukan bahan bacaan yang lebih banyak. Bgi 

yang berminat untuk melakukan penelitan ini, perlu 

lebih awal melakukan kegiatan membaca untuk 

mendukung pengetahuan dan mempermudah 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 



91 
 

Abudinnata. Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. 

 

Afiffudin, Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2012. 

 

Al-Isy, Yusuf. Dinasti Abbasiyah. Bogor: Pustaka Al-

Kautsar, 2007. 

 

Amirin, Muhammad Tatang. Menyusun Rencana Penelitian. 

Jakarta: Raja Grafindo Peersada, 1995. 

 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. 

 

Arif, Armai. Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam di 

Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2002. 

 

Arifin, Muhammad. Filsafat Pendidian islam. Jakarta: Bina 

Aksara, 1987. 

 

Asy, Fauzan. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008. 

 

Bakran, Hamdani. Kepemimpinan Kenabian. Bantul: Al-

Manar, 2009. 

 

Bastoni, Hepi Andi. Sejarah Para Khalifah. Bogor: Pustaka 

Al-Kautsar, 2006. 

 

Bobrick, Benson. Kejayaan Sang  Khalifah Harun Ar-

Rasyid. Jakarta: Alfabet, 2013. 

Darajat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Alfabeta, 

2004. 



92 
 

 

D. marimba, Ahmad. Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: 

Al-Ma‟arif, 1989. 

 

Halim, Abdul. Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan 

Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Ciputat Press, 

2002. 

 

Hariyanto, Suyanto. Belajar dan Pembelajaran (Teori dan 

Konsep Dasar). Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011. 

 

Hitami, Munzir. Menggagas Kembali Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: Infinite Press, 2004. 

 

Hajar, Ibnu. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif 

Dalam Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo, 1996. 

 

Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 2, Agustus 2015. 

 

Karim. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. 

Yogyakarta: Pustaka Book publisher, 2009.  

 

Khalil, Abu Syauqi. Harun Ar-rasyid: Amir para Khalifah 

& Raja Teragung di Dunia. Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 1997. 

 

Kholiq, Abdul. Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh 

Klasik dan Kontemporer. Semarang: IAIN 

Walisongo dan Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1999. 

 

Lorens, Bagus. Kamus filsafat. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka utama, 2002. 

 



93 
 

Munir, Samsul. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah, 

2009. 

 

Munardji. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT Bina Ilmu, 

2004. 

 

Mujib, Abdul, Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. 

Jakarta: Kencana, 2006. 

 

Muhaimin. Nuansa Baru Pendidikan Islam. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006. 

 

Mulyana, Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. 

Bandung: Alfabeta, 2004. 

 

Nata, Abuddin. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: 

Kencana, 2008. 

 

Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 

2008. 

 

Nawawi, Hadari, Mimi Hartani. Penelitian Terapan. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. 

 

Nizar, Syamsul, Ramayulis. Filsafat Pendidikan Islam 

(Telaah Sistem Pendidikan dan Para Tokohnya. 

Jakarta: Kalam Mulia, 2010. 

 

Nizar, Syamsul. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat 

Press, 2003. 

Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 

2002. 

 



94 
 

Rohman Musthofa. Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-

Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 

 

Rosyadi, Khoiron. Pendidikan Profetik. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2004. 

 
Sudrajad, Subana. Dasar- Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: 

Pustaka Setia, 2001. 

 

Sahrodi, Jamali. Membelah Nalar Pendidikan Islam, 

Pengantar Ke Arah Ilmu Pengetahuan. Jakarta: 

Kencana, 2006. 

 

Sutrisno, Muhyidi Albarobis. Pendidikan Islam Berbasis 

Problem Sosial. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2012. 

 

Sukarwo, Wirawan. Tentara Bayaran AS di Iraq. Jakarta: 

Gagas Media, 2009. 

 

Surajio. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010. 

 

Sulaiman, Iman. Tarikh Khulafa’. Jakarta Timur: Pustaka 

Al-Kautsar, 2000. 

 

Syalabi, Ahmad. Sejarah dan Kebudayaan 3. Jakarta: 

Pustaka Al-husna, 2009. 

 

Sucipto, Hery. Ensiklopedi Tokoh Islam. Bandung: PT 

Mizan Publika, 2003. 

Saefudin, Didin. Zaman keemasan Islam. Jakarta: Grasindo, 

2002. 

 



95 
 

Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian Cet. IX. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005. 

 

Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. 

Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005. 

 

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Stain 

Ponorogo, Pedoman Penulisan Skripsi Stain 

Ponorogo. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2012. 

 

Uhbiyati, Nur. Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka 

Setia, 1999. 

 

Ulum, Miftahul, Basuki. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. 

Ponorogo: STAIN PO Press, 2007. 

 

Wahab Abdul, Umiarso. Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011. 

 

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah 

II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 

 

Zaini, Syahminan. Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi 

Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 1986. 

 

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008. 

  

Zulkarnain. Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 

 


