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 Keteladanan adalah sesuatu sangat sakral sebagai penunjang keberhasilan 

pendidikan. Dengan meneladani para tokoh-tokoh pendidikan yang mashur, maka 

akan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua orang. Banyak sekali 

cerita/kisah para tokoh-tokoh Islam yang dapat dijadikan suri tauladan sebagai 

rujukan dalam membentuk karakter dan akhlak mulia seorang muslim. Salah satu 

tokoh Islam yang akhlaqnya patut menjadi bahan perenungan dan pantas dijadikan 

suri tauladan adalah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, yang kisahnya ditulis dalam 

manaqib al-nu>r al-burha>ni>. Yang mana dalam kisah beliau tersebut kita akan 

menemukan nilai-nilai pendidikan keteladanan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja nilai-nilai 

keteladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam manaqib (al-nu>r al-burha>ni>)? 

Dan (2) Bagaimana relevansi nilai-nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni> dalam manaqib (al-nu>r al-burha>ni>) dengan pendidikan Islam?. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

kajian pustaka (library research). Dalam teknik analisis data, menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) dengan pola pikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, (1) bahwa Nilai–nilai 

keteladanan Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam manaqib al-nu>r al-burha>ni> adalah 
berakhlak mulia, jujur, sabar, tabah, tawakal, ikhlas, syukur, berpendirian kuat/teguh 

imannya, tekun beribadah, gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. (2) Nilai–
nilai keteladanan Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> seperti berakhlak mulia, jujur, sabar, 

tabah, tawakal, ikhlas, syukur, berpendirian kuat/teguh imannya, tekun beribadah dan 

gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tersebut masih relevan dengan 

pendidikan Islam. Yang mana pendidikan Islam tersebut memuat pemeliharaan fisik, 

jiwa, pengembangan daya nalar dan perbaikan moral/tingkah laku. Sehingga 

perwujudan dari nilai-nilai Islami dengan pribadi manusia didik yang diikhtiarkan 

oleh pendidikan muslim melalui proses yang terminal dapat menghasilkan (produk) 

berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang 

sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. 

  

 

  



2 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keteladanan adalah berasal dari kata “teladan” yaitu perbuatan atau barang 

yang patut ditiru dan dicontoh.
1
 Dalam al-Qur‟an kata teladan diproyeksikan 

dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat 

hasanah. Sehingga terdapat ungkapan uswatun h}asanah yang berarti teladan yang 

baik.
2
  

Dalam dunia pendidikan keteladanan adalah sesuatu sangat sakral sebagai 

penunjang keberhasilan pendidikan. Banyak sekali keteladanan dalam pendidikan 

yang menjadi contoh dalam masyarakat seperti sikap jujur, adil, sabar, ramah, 

selalu bertutur kata baik dan lain sebagainya. Semua itu dapat menjadi contoh 

teladan bagi anak-anak dan peserta didik apabila diaplikasikan oleh orang tua atau 

guru dan para orang-orang terdahulu.  

Rasulullah Saw. adalah merupakan contoh teladan utama yang menjadi 

kiblat dari segala laku perbuatan pengikutnya.
3
 Rasulullah Saw. adalah merupakan 

manusia yang kafah (sempurna) yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat di 

dunia. Beliau memiliki akhlak yang sempurna, dan paling mulia di antara semua 

                                                           
1
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam  (Jakarta: Ciputat pers, 2004), 

117. 
2
 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Utama, 2005), 147. 

3
 Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), 158. 
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makhluk ciptaan Allah Swt. Akan tetapi kita juga dapat belajar/meneladani dari 

kisah para sahabat, tabi‟in, tabi‟i tabi‟in dan juga para ulama Islam sebagai 

pewaris beliau.  

Banyak sekali cerita/kisah para tokoh-tokoh Islam yang dapat dijadikan suri 

tauladan sebagai rujukan dalam membentuk karakter dan akhlak mulia seorang 

muslim. Seperti para aulia/waliyullah (kekasih Allah) yang diberi 

kelebihan/karamah oleh Allah sebagai tanda bukti kekuasaan-Nya. Di antara para 

aulia/wali Allah adalah Uwais al-Qarni, Sa‟id Ibn Jubair, H{asan al-Bas}ri, Shaykh 

H{amad Ibn Muslim al-Dabbas, Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dan wali-wali yang 

lain seperti wali songo yang terkenal di Indonesia dan lain sebagainya. 

Salah satu tokoh Islam yang akhlaknya patut menjadi bahan perenungan dan 

pantas dijadikan suri tauladan bagi seorang muslim adalah Shaykh „Abd al-Qa>dir 

al-Ji>la>ni>. Beliau adalah salah satu keturunan rasulullah Saw. melalui nasab ibunya 

Ummi al-Khair Fat}imah bint al-Shaykh Abdullah Su>mi, melalui cucu terkasihnya 

rasulullah Saw. Husain.
4
 Rasulullah adalah seorang yang ma’s}um (terjaga) dari 

segala dosa dan perbuatan yang tercela serta mempunyai berbagai suri tauladan 

dari sifat-sifat beliau. Diantara sifat-sifat rasulullah Saw. yang wajib adalah s}idiq, 

ama>nah, tabli>gh, dan fat}a>na.
5
 Sedangkan sifat-sifat beliau yang muh}al adalah 

kadhib, khiya>nat, kitma>n, dan bala>dah.
6
 Sudah tentu bahwa Shaykh „Abd al-Qa>dir 

                                                           
4
 Shalih Ahmad al-Syami, Syekh Abdul Qadir al-Jailani (Jakarta: Zaman, 2011), 16. 

5
 Syaikh Muhammad al-Fdhali, Kifayat al-„Awam (Semarang: Karya Putra, tt), 77-78. 

6
 Ibid., 78. 
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al-Ji>la>ni> mewarisi dari sifat-sifat rasulullah Saw. tersebut karena beliau adalah 

keturunannya.  

Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> adalah seorang murabbi >. Dalam pendidikan 

Islam murabbi >  adalah pendidik bagi murid-muridnya dalam meniti jalan 

kebenaran untuk mencapai derajat yang tinggi. Beliau juga seorang muaddib. 

Muaddib artinya juga seorang pendidik yang mempunyai akhlak-akhlak yang 

sangat mulia. Beliau menjadi teladan bagi para murid-murid dan orang-orang yang 

mengenalnya. Diantara akhlak beliau yang sangat mulia dan agung adalah, selalu 

berada di samping orang-orang kecil dan hamba sahaya untuk mengayomi mereka. 

Beliau senantiasa bergaul dengan orang-orang miskin sembari membantu 

membersihkan pakaian mereka dari kutu-kutu. 

Beliau adalah seorang ulama besar, penghulu para ulama pada zamannya. 

Beliau adalah pendiri tariqat qadiriyah yang sangat terkenal hingga sekarang, yang 

masih menjadi sandaran bagi para ulama suni. Tariqatnya semakin berkembang 

pesat yang diikuti oleh jutaan umat di seluruh dunia, bahkan sekarang sampai ke 

Indonesia yang berkembang di beberapa pondok pesantren besar di Indonesia.  

Tentang keindahan karakternya, tak terhitung yang meriwayatkannya. Ada 

yang menjulukinya dengan Dhi al-Bayyani>n (pemilik penjelasan), Kari>m Jaddi>n 

(keturunan mulia), S{ahib al-Burha>ni>n wa S{ult}ani>n. Ada pula yang memanggilnya 

dengan gelar Ima>m al-Fariqi>n wa T{ariqi>n. Kemudian yang lain memanggilnya 
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dengan Dhi al-Saraji>n wa al-Mutah}ajji>n. Oleh karena itu tidak heran apabila para 

ulama maupun orang awam belajar darinya.
7
  

Murid-muridnya sangat banyak seperti Ima>m al-Qudwah al-Shaykh Abu > 

Amru Uthman bin Marzuq bin H{amid bin Salmah al-Qurashi, Shaykh al-Ima>m al-

„Ali>m al-Qad}i> Abu > Ya‟la Muh}ammad Ibn Khamdi al-Fara>‟, Al-Fa>qih Shaykh Abu > 

Fath Nasr al-Muna>, Shaykh Abu > Muh}ammad Mah}mud Ibn Uthman al-Baqqal, 

Ima>m Abu> Hafash Umar Ibn Abi > Nasr Ibn Ali > al-Ghaza>li> dan lain-lain. Mereka 

semua juga menjadi para shaykh yang mempunyai kedudukan tinggi di masanya 

karena ilmunya yang didapat dari gurunya, yaitu Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>. 

Dalam manaqib Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> diceritakan bahwa Shaykh 

„Abd al-Qa>dir lahir pada bulan Ramadhan, ketika itu Shaykh „Abd al-Qa>dir tidak 

mau menyusu pada ibunya diwaktu siang hari. Kemudian Shaykh „Abd al-Qa>dir 

juga bercerita bahwa beliau selalu didatangi malaikat yang menjelma sebagai 

pemuda tampan yang diperintahkan Allah Swt. untuk selalu menjaganya ketika 

waktu belajar di madrasahnya. Dia pun selalu memperoleh ilmu yang lebih 

dibanding teman-temannya.  

Ketika Shaykh „Abd al-Qa>dir ditanya  oleh seseorang, apa kuncinya yang 

membawa dirinya pada tingkatan spiritual yang tinggi? Beliau berkata, “kejujuran 

yang telah aku janjikan kepada ibuku”. Saat Shaykh „Abd al-Qa>dir meminta izin 

kepada ibunya untuk menuntut ilmu pengetahuan ke Baghdad bersama-sama orang 

                                                           
7
 Syaikh Muhammad bin Yahya al-Tadafi, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani Mahkota Para Aulia 

(Jakarta: Prenada, 2005),7. 
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bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza > Wa Jalla, ibunya 

menasihatinya, bahwa beliau Shaykh „Abd al-Qa>dir harus berkata benar dan 

menjadi orang yang jujur  apapun yang terjadi.
8
 Akhirnya beliau pun pergi untuk 

menuntut ilmu pengetahuan ke Baghdad. 

Diantara keteladan Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> selain kejujuran adalah, 

berakhlak mulia, sabar, tabah, tawakal, ikhlas, syukur, berpendirian kuat/teguh 

imannya, tekun beribadah, gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.
9
 

Banyak sekali cerita yang membuktikan bahwa Shaykh „Abd al-Qa>dir mempunyai 

sikap-sikap nilai keteladan seperti di atas. Karena Shaykh „Abd al-Qa>dir 

senantiasa mengikuti teladan dari leluhurnya, yaitu Nabi Muh}ammad Rasulullah 

Saw.
10

 

Saat beliau mengetahui bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya dan 

merupakan obat bagi jiwa yang sakit, beliau bertekad untuk menguasainya. Maka 

beliau pergi ke ima>m-ima>m dan para shaykh sufi untuk mempelajari ushu>l dan 

furu >‟ sampai beliau menguasai semua itu.
11

 Shaykh „Abd al-Qa>dir tampil sebagai 

contoh penting  yang menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban 

suci atas setiap muslim dan muslimah, dari buaian hingga ke liang lahat.
12

 Hal ini 

sesuai dengan fungsi pendidikan Islam, yaitu memelihara dan mengembangkan 

                                                           
8
 Habib Abdullah Zakiy al-Kaaf, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Perjalanan Spiritual 

Sulthanul Auliya (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 10-11. 
9
 Achmad Sunarto, Manaqib Syaikh Abdul Qadir al-Jailani ( ن الدان  Makna Jawa Pegon dan (اللج

Terjemah Indonesia (Surabaya: Al-Miftah, 2012), 11-54. 
10

 Ibid., 25. 
11

 Al-Tadafi, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani Mahkota Para Aulia , 5. 
12

 Al-Syami, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, 27. 
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fitrah dan sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan 

kamil) yakni manusia berkualitas sesuai dengan pandangan Islam.
13

 Semua itu 

dapat diwujudkan hanya dengan ilmu, maka barang siapa yang menuntut ilmu 

tidak akan sesat jalan hidupnya. 

Suatu hari, seseorang juga pernah bertanya kepada Shaykh „Abd al-Qa>dir 

tentang apa yang diperolehnya dari Allah Swt. Kemudian Ia menjawab “Ilmu dan 

akhlak mulia.”14
 Ilmu dan akhlak mulia adalah merupakan tujuan dari pendidikan 

Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Abrashi >. Al-Abrashi > menghendaki 

tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia.
15

 

Cerita tentang Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> tersebut dibukukan dalam 

sebuah maanaqib, yaitu al-Nu>r al-Burha>ni> yang sudah umum terkenal di kalangan 

masyarakat. Manaqib tersebut adalah terjemah dari kitab al-Lujjainu al-Da>ni> 

yang di tulis oleh Abi> Lat}if al-H{aki>m Muslih } Ibn „Abd al-Rah}man al-Mura>qi>. 

Manaqib al-Nu>r al-Burha>ni> hanyalah salah satu manaqib Shaykh „Abd al-Qa>dir 

al-Ji>la>ni>. Selain itu masih banyak lagi manaqib Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> 

yang lainnya karena mashurnya ilmu dan derajat baliau yang tinggi. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang nilai-nilai keteladanan dan pendidikan Islam dengan judul 

                                                           
13

 Achmadi, Ideolodi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30. 
14

 Al-Syami, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, 28. 

15 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001) 46. 
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penelitian “Nilai-Nilai Keteladanan Kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam 

Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai-nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam 

Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>)? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dengan tujuan dalam pendidikan 

Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai keteladanan yang terdapat pada kisah Shaykh 

„Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>). 

2. Untuk mendiskripsikan relevansi nilai-nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd 

al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dengan tujuan dalam 

pendidikan Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menambah h}azanah ilmu pengetahuan baru dalam bidang 

pendidikan. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi penulis 

1) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah rasa syukur  kepada 

Yang Maha Kuasa atas bertambahnya ilmu pengetahuan penulis. 

2) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah cakrawala berfikir 

penulis yang lebih logis dan sistematis. 

b. Bagi lembaga pendidikan 

1) Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai referensi 

perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

pendidikan Islam. 

c. Bagi masyarakat 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca dan acuan sebagai pijakan bagi masyarakat tentang nilai-nilai 

keteladanan dalam pendidikan Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dalam hal ini Bodgan dan Taylor mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
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yang dapat diamati.
16

 Peneliti melakukan kajian terhadap nilai-nilai 

kateladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> yang kemudian 

direlevansikan dengan tujuan dalam pendidikan Islam. 

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library 

research yang berarti telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
17

 Maksudnya adalah penelitian 

yang didasarkan pada data-data yang ada dalam perpustakaan, yakni data yang 

diperoleh dari buku-buku yang bercorak pendidikan yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. Langkah operasional dalam kepustakaan ini adalah 

mengolah teks-teks yang ada dalam buku tersebut secara teoritis dan filosofis. 

Maksudnya data-data yang diperoleh dari buku-buku tersebut dijadikan 

sebagai dasar teoritis dan sekaligus sebagai kerangka berfikir yang logis 

dalam rangka mengkaji masalah yang menjadi topic pembahasan.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal 

dari berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan nilai-nilai 

keteladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dan relevansinya dengan 

tujuan dalam pendidikan Islam. 

 

                                                           
16

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 21. 
17

 Jurusan Tarbiyah STAIN, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2014), 55. 
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a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Abi> Lat}if al-H{aki>m Muslih Ibn Abd al-Rah}man al-Mura>qi. al-Nu>r al-

Burha>ni>. Semarang: Karya Toha Putra, 2001. 

2) Achmad Sunarto. Manaqib Syaikh Abdul Qadir al-Jailani ( ن الدانال لج ) 

Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia. Surabaya: Al-Miftah, 

2012. 

b. Sumber data skunder 

Sumber data sekunder, merupakan bahan atau rujukan yang ditulis 

oleh tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini, 

antara lain: 

1) Habib Abdullah Zakiy al-Kaaf. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 

Perjalanan Spiritual Sulthanul Auliya. Bandung: CV.Pustaka Setia, 

2009. 

2) Syaikh „Abdul Qadir Isa. Hakekat Tasawuf. Jakarta: Qisthi Press, 2005. 

3) Ahmad Umar Hasyim. Menjadi Muslim Kaffah. Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2004. 
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4) Syaikh Muhammad bin Yahya At-Tadafi. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 

Mahkota Para Aulia Kemuliaan Hamba Yang Ditampakkan-Nya. 

Jakarta: Prenada, 2005. 

5) Abuddin Nata. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Gaya Media Utama, 

2005. 

6) Abuddin Nata. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2010. 

7) Achmadi. Ideology Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008. 

8) Basuki dan M. Miftahul Ulum. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. 

Ponorogo: Stain Po Press, 2007. 

9) H. Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2006. 

10) Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis Teoritis 

Dan Praktis. Jakarta: Ciputat Pers, 2002. 

11) Abdurrahman al-Nahlawi. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan 

Masyarakat, terj. Sihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 1995. Dan buku-

buku, kitab, dokumen, majalah lainnnya yang berhubungan dengan 

pendidikan Islam serta relevan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan nilai-nilai keteladanan 

dalam kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dan relevansinya dengan tujuan 

dalam pendidikan Islam, maka peneliti menggunakan teknik dokumenter, 
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yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
18

 Data-data yang 

ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau diolah sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer 

maupun sekunder. Dalam penelitian ini langkah awal yang dilakukan 

peneliti adalah mencari nilai-nilai keteladanan Shaykh „Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni> dalam sumber primer yaitu bukunya Abi > Lat}if al-H{aki>m Muslih} Ibn 

„Abd al-Rah}man al-Mura>qi. al-Nu>r al-Burha>ni>. Semarang: Karya Toha 

Putra, 2001. Dan bukunya Achmad Sunarto. Manaqib Syaikh Abdul Qadir 

al-Jailani ( ن الدانال لج ) Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia. 

Surabaya: Al-Miftah, 2012. Kemudian mencari landasan teori dan juga 

profil/biografi tokoh yang dikaji dari sumber data skunder seperti bukunya 

Syaikh Muhammad bin Yahya At-Tadafi. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 

Mahkota Para Aulia Kemuliaan Hamba Yang Ditampakkan-Nya. Jakarta: 

Prenada, 2005. Dan juga bukunya Abdurrahman al-Nahlawi. Pendidikan 

Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, terj. Sihabuddin. Jakarta: Gema 
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Insani, 1995. Serta buku-buku yang lainnya yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada. Dalam hal ini 

peneliti menyusun data baik dari sumber primer maupun sumber sekunder 

yang berhubungan yaitu nilai-nilai keteladanan Shaykh „Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dan pendidikan Islam yang telah 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Adapun 

permasalahannya meliputi nilai-nilai keteladanan Shaykh „Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dan relevansinya dengan tujuan 

dalam pendidikan Islam. 

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, dengan 

analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap nilai-nilai keteladanan 

Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dan 

relevansinya dengan tujuan dalam pendidikan Islam.
19

 Data yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah, pertama; nilai- nilai keteladanan 

Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>), kedua; 

teori-teori tentang pendidikan keteladanan dan tujuan dalam pendidikan 

Islam. 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
20

 Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi, dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis. Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Yaitu teknik untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Di samping itu dengan cara ini 

dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang 

yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun 

mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya 

sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu.
21

  

Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang 

validitas, dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan 

kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan 

terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan 

                                                           
20

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 145. 
21

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
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analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara 

berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang 

terjadi untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal 

tersebut.
22

  

kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir deduktif, 

yaitu  cara berfikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada pengertian-

pengertian atau fakta-fakta umum kemudian diteliti yang hasilnya dapat 

memecahkan masalah-masalah yang khusus. Dalam hal ini fakta umumnya 

adalah sumber primer, yaitu manaqib Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam 

kitab (al-Nu>r al-Burha>ni>). Dari kitab manaqib yang isinya masih umum 

tersebut peneliti menemukan nilai-nilai keteladanan yang yang lebih khusus 

dan terperinci. Sehingga nilai-nilai keteladanan tersebut dapat di analisis 

untuk ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan pendidikan Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari 

sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai 

berikut: 

                                                           
22
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Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, 

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kajian teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

Bab II berisi tentang kajian teori yang digunakan sebagai mitra 

keteladanan dalam menganalisis nilai-nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd al-

Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) terkait dengan pendidikan 

Islam. 

Bab III berisi tentang kajian kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> yang 

meliputi: Biografi Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, riwayat hidup Shaykh „Abd 

al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, peranan dan karya-karya Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, 

akhlak-akhlak terpuji Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, karamah-karamah 

Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, profil manaqib al-Nu>r al-Burha>ni>, dan nilai-

nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r 

al-Burha>ni>). 

Bab IV berisi tentang analisis penulis terhadap nilai-nilai keteladanan 

kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>)  dan 

relevansinya dengan tujuan dalam pendidikan Islam. 

Bab V merupakan bab yang terakhir, yaitu penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Pendidikan Keteladanan 

1. Pengertian Pendidikan Keteladanan 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup.
23

 Pendidikan merupakan 

sarana utama untuk mengembangkan kepribadian setiap manusia. Secara 

umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. 

Menurut Charles E. Siberman bahwa pendidikan tidak identik dengan 

pengajaran yang hanya terbatas pada usaha mengembangkan intelektualitas 

manusia. Tugas pendidikan bukan melulu meningkatkan kecerdasan, 

melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. Pendidikan 

agama tentunya mempunyai fungsi dan peran yang lebih besar daripada 

pendidikan pada umumnya, lebih-lebih yang hanya menitikberatkan pada 

aspek kognitif saja.
24

 

Secara bahasa, pendidikan dalam konteks islam pada umumnya 

mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta’di >b dan al-ta’li >m. Dari ketiga istilah 

                                                           
23

 Zuhairini at all, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 149. 
24
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tersebut term yang paling populer digunakan dalam pendidikan Islam ialah 

term al-tarbiyah.
25

 Penggunaan istilah al-tarbiyah berasal dari kata rabb. 

Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi makna dasarnya 

menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, 

dan menjaga kelestariannya atau eksistensinya.
26

 Dalam penjelasan lain, kata 

al-tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu: pertama, rabba-yarbu yang berarti 

bertambah, tumbuh, dan berkembang. Kedua, rabiya-yarba berarti menjadi 

besar. Ketiga, rabba-yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, 

menuntun dan memelihara.
27

  

Secara istilah, pendidikan dapat diartikan aktifitas yang disengaja yang 

bertujuan untuk menumbuhkan segala sisi kepribadian manusia untuk 

merealisasikan ibadah kepada Allah Swt. yang dilakukan oleh orang dewasa 

untuk mengarahkan individu yang lain sesuai dengan metode yang cocok 

dengan menggunakan kandungan pengajaran tertentu dan metode perbaikan 

yang sesuai.
28

 

Keteladanan adalah berasal dari kata “teladan” yaitu perbuatan atau 

barang yang patut ditiru dan dicontoh.
29

 Dalam al-Qur‟an kata teladan 

diproyeksikan dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat di belakangnya 

                                                           
25

 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Pendekatan Historis Teoritis Dan Praktis) (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002), 25. 
26

  Ibid., 26. 
27

  Ibid. 
28

 Marzuq Ibrahim adz-Dzufairi, Mendidik Generasi Sesuai Petunjuk Nabi, Terj. Abu Usamah 

Fatkhur Rahman (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 23. 
29

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam  (Jakarta: Ciputat pers, 2004), 

117. 
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seperti sifat hasanah. Sehingga terdapat ungkapan uswatun h}asanah yang 

berarti teladan yang baik.
30

 Jadi pendidikan keteladanan dalam Islam adalah 

aktivitas yang disengaja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt. yang 

dilakukan orang dewasa untuk mengarahkan individu lain dengan 

menggunakan metode yang sesuai dan memberikan contoh (teladan) yang 

baik. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Keteladanan 

a. Pendidikan Keteladanan dalam Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah wadah partama dan utama bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
31

 Jika suasana dalam keluarga itu baik dan 

menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, tentu 

akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Masjid juga tempat 

pendidikan bagi anak, misalkan untuk tempat mengaji taman pendidikan 

Qur‟an (TPQ) dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya, masjid itu 

menerima anak-anak setelah mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga 

(dalam asuhan orang tuanya). Dengan demikian, rumah keluarga muslim 

adalah sebagai benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui 

pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan keluarga muslim adalah 

                                                           
30

 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Utama, 2005), 147. 
31

 Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), 47. 
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keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang 

sesuai dengan syariat Islam.
32

 

Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara 

anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar 

pendidikan. Disini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai 

dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya.
33

 Oleh karena itu, 

keluarga yang mempunyai keimanan yang baik, akhlak/moral yang sesuai 

dengan syariat Islam akan menghasilkan generasi penerus yang berakhlak 

baik pula. 

Di antara langkah penciptaan suasana yang baik itu adalah usaha 

menciptakan terwujudnya saling pengertian, saling menerima, saling 

menghargai, saling mempercayai dan saling menyayangi di antara suami-

isteri dan antara seluruh anggota keluarga. Dengan pengertian, penerimaan, 

penghargaan, kepercayaan dan kasih sayang yang dilandasi oleh keimanan 

yang mendalam, yang terpantul ke dalam kehidupan sehari-hari, maka akan 

dapatlah dihindarkan berbagai masalah negatif yang kadang-kadang terjadi 

dalam tindakan dan sikap masing-masing atau salah seorang masing-

masing (suami-isteri).
34

 

                                                           
32

 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, terj. 

Sihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1995), 139. 
33

 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 66. 
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Ayah-ibu yang bertengkar dan disaksikan oleh para puteranya, kata-

kata orang tua yang jorok, orang tua yang penipu, pembohong, 

pengkhianat, mencuri, dan berbuat dosa yang lain yang kesemuanya itu 

disaksikan oleh para puteranya, tentulah akan berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa anak. Masalah yang ringan-ringan pun, misalnya 

caranya menanggapi atau mereaksi sesuatu kejadian, akan ditiru oleh anak-

anak.
35

 

Maka orang tua yang shalat atau tidak, shalat rawatib atau tidak, 

membaca atau tadarus al-Qur‟an atau tidak, puasa atau tidak, berpuasa 

sunnat atau tidak, pergi mendatangi pengajian (ceramah agama) atau tidak, 

dan masih banyak lagi, juga akan ditiru atau setidaknya mempengaruhi 

anak-anak.
36

 

Artinya pendidikan keteladanan dalam sebuah keluarga itu dimulai 

dari perilaku kedua orang tua yang dapat memberikan suri tauladan yang 

baik bagi seorang anak. Dengan tidak disengaja ataupun tidak saddar 

seorang anak pasti akan memperhatikan apa yang dikerjakan oleh orang 

tuanya. Itu karena seringnya seorang anak bersama dengan orang tuanya 

dalam sebuah keluarga, baik pagi, siang, sore sampai malam. Maka secara 

otomatis pendidikan karakter seorang anak akan terbentuk dengan 
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 Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), 159. 
36

 Ibid. 



23 

 

 

 

sendirinya dalam lingkungan keluarganya melalui pendidikan keteladanan 

orang tuanya. 

Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama yang paling 

bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta 

didik adalah kedua orang tua. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk 

mendidik diri dan keluarganya terutama anak-anaknya agar mereka 

terhindar dari adzab yang pedih. Firman Allah Swt. QS. al-Tahrim:
37

  

  

  

  

   

 ... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu... (QS. al-Tah}ri>m: 6). 

 

b. Pendidikan Keteladanan dalam Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran. Sekolah 

mempunyai aturan-aturan khusus, tata tertib tertentu yang dibuat untuk 

tujuan kehidupan, yaitu mengarahkan masyarakat kepada segala sesuatu 

yang baik. Sebagian dari tujuannya adalah merealisasikan prinsip umum 

dan pemikiran  mulia, yaitu mendidik tiap anak dengan pendidikan yang 

sejati sehingga menjadikannya sebagai anggota yang bermanfaat bagi 
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masyarakat, dengan cara memberinya petunjuk secara sistematis dan 

pengajaran yang kontinue.
38

 

Sekolah adalah tempat menimba ilmu yang kedua dimana seorang 

anak menerima pendidikan setelah keluarga. Dalam perkembangannya, 

sekolah-sekolah baru dapat didirikan seperti sekarang ini setelah 

melampaui periode yang cukup panjang. Pengetahuan seorang anak 

bermula dari orang tua dan masyarakat yang secara tidak langsung 

memberikan berbagai pengetahuan dasar, walaupun tidak sistematis.
39

 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan 

pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana. Guru-

guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran 

tersebut adalah orang-orang yang telah dibekali dengan pengetahuan 

tentang anak didik, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas 

kependidikan.
40

 

Tanggung jawab guru di sekolah lebih ditekankan pada pembinaan 

murid-muridnya. Guru akan merasa berhasil dan bangga apabila prestasi 

murid-muridnya bagus. Akan tetapi dalam Islam, guru tidak hanya dituntut 
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 Abd. Rahman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 
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 An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,  terj.Sihabuddin, 146. 
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untuk memberikan ilmu pengetahuan (transfer knowledge), tapi juga 

memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada murid-muridnya.
41

 

Peranan sekolah tidak sekedar mengembangkan pengajaran 

membaca, menulis dan berhitung, tetapi berperan untuk mempersiapkan 

individu terhadap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat di mana ia hidup, 

dan kehidupan sempurna yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah agar 

sampai pada tujuan tersebut; serta mengarahkannya pada perbuatan yang 

baik baginya agar ia berjalan sampai tujuan dengan sukses.
42

 

c. Pendidikan Keteladanan dalam Lingkungan Masyarakat 

Pendidikan kemasyarakatan ialah pendidikan anak sejak dini agar 

terbiasa melakukan tata krama sosial yang utama, dasar-dasar kejiwaan 

yang mulia, yang bersumber dari akidah Islamiah yang abadi dan emosi 

keimanan yang mendalam agar di masyarakat, anak berpenampilan dan 

bergaul dengan baik, sopan, ajeg, matang akal, dan bertindak bijak.
43

 

Secara sederhana masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan 

individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan keluarga, kebudayaan 

dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan 

dan sistem kekuasaan tertentu.
44
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Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Karena 

lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang 

ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini dimulai sejak anak-

anak lepas dari asuhan kelurga dan berada di luar sekolah. Corak ragam 

pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, 

yang meliputi segala bidang  baik pembentukan kebiasaan, pembentukan 

pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan 

keagamaan.
45

 

3. Tujuan Pendidikan Keteladanan 

a. Belajar dari Kisah atau Cerita 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada siswa akibat 

adanya interaksi antara individu dan lingkungannya melalui proses 

pangalaman dan latihan.
46

 Sedangkan metode kisah mengandung arti suatu 

cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara 

kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal baik yang sebenarnya 

terjadi atau hanya rekaan saja.
47

 

Metode cerita menurut Ramayulis dan Samsul Nizar adalah metode 

mendidik yang bertumpu pada bahasa, baik lisan maupun tertulis. Metode 
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ini disebut juga dengan metode berkisah. 
48

 Cerita merupakan salah satu 

bentuk sastra yang memiliki keindahan dan kenikmatan tersendiri.
49

 Jadi 

antara metode kisah dan cerita itu sama, yaitu sama-sama mempelajari 

tokoh-tokoh atau kejadian masa lalu sebagai bahan keteladanan.  

Selanjutnya Ramayulis dan Samsul Nizar menguraikan bahwa cerita 

pada dasarnya bersifat penyampaian pesan (messagel informasi) dari 

sumbernya kepada pihak yang memerlukannya. Dalam al-Qur‟an banyak 

sekali dijumpai ayat tentang nasihat dan cerita mengenai para Rasul dan 

Nabi terdahulu sebelum Nabi Muh}ammad Saw. yang bertujuan 

menimbulkan kesadaran bagi yang mendengarkan atau yang membacanya. 

Dengan metode ini diharapkan akan meningkatkan keimanan peserta didik 

untuk berbuat amal kebaikan dalam menjalani kehidupan.
50

 

Dalam mengaplikasikan metode ini dalam proses belajar mengajar 

(PBM), metode kisah merupakan salah satu metode pendidikan yang 

mashur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika disadari 

oleh ketulusan hati yang mendalam.
51

 

Kisah dalam al-Qur‟an pada surah Luqman ayat 13-19 misalnya, 

merupakann contoh menarik seorang ayah dalam menasihati anaknya. 

Demikian juga dalam al-Qur‟an surah al-Maidah ayat 27-30 yang 
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mengandung petunjuk dan pelajaran. Demikianlah dalam al-Qur‟an, 

banyak cerita yang mengandung nasihat, pelajaran, dan petunjuk yang 

sungguh sangat efektif untuk menciptakan suasana interaksi pendidikan 

yang baik. Cerita-cerita tersebut yang umumnya berupa nasihat-nasihat 

akan sangat besar pengaruhnya pada perkembangan psikologi peserta didik 

terutama bila disampaikan secara baik. 

Terkadang anak perlu diceritakan tentang kisah-kisah perjuangan, 

kisah pengalaman seseorang, tentang Nabi dan para Rasul, tentang sahabat-

sahabat Rasul, tentang kasih sayang terhadap binatang, tentang lingkungan 

dan sebagainya. Metode yang tepat untuk dugunakan adalah metode kisah 

(cerita) ini.  

Mendongeng adalah salah satu bentuk dari metode cerita atau kisah. 

Mendongeng sebenarnya bukanlah sekedar sarana untuk menghantarkan 

tidur anak. Tetapi mendongeng lebih tepat untuk meningkatkan kedekatan 

hubungan orang tua dan anak. Selain itu, mendongeng juga bisa membantu 

mengembangkan imajinasi dan kemampuan otak kanan.
52

 

b. Memberi Contoh 

Ada peribahasa “Guru kencing berdiri murid kencing berlari.”53
 

Menurut ilmu kejiwaan memang masuk akal. Karena anak atau murid 

cenderung meniru tingkah laku guru atau anak meniru perilaku orang tua. 
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Apa yang diamati anak akan ditirunya, apalagi bagi anak yang ingin 

mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang dihormatinya. Sesuai 

dengan ajaran dalam Agama Islam bahwa da‟wah Islamiyah zaman 

Rasulullah Saw. dahulu adalah 75 % dengan metode contoh laku perbuatan 

baik dan 25 % dengan sistem pidato atau ceramah.
54

 

Keteladanan yang baik memberikan pengaruh besar terhadap jiwa 

anak. Sebab, anak banyak meniru kedua orang tuanya bahkan keduanya 

bisa membentuk karakter anak. Dalam hadith yang sangat populer 

disebutkan,”...kedua orang tuanyalah yang menjadikan sebagai Yahudi, 

Nasrani atau Majusi”. Rasulullah Saw. sendiri mendorong kedua orang tua, 

agar menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka.  Terutama 

berkenaan dengan akhlak kejujuran di dalam bergaul dengan anak-anak.
55

 

Rasulullah Saw. sendiri adalah merupakan contoh teladan utama 

yang menjadi kiblat dari segala laku perbuatan pengikutnya. Di dalam 

peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang pada mulanya ditentang oleh para 

Shabat Nabi, ternyata karena keteladanan dan karena tindakan Rasulullah 

yang nyata maka para Sahabat semua sama mengikutinya.
56

 

Anak-anak akan selalu memperhatikan dan mengawasi perilaku 

orang-orang dewasa. Mereka akan mencontoh orang-orang dewasa itu. Jika 

anak-anak itu mendapati kedua orang tua mereka berlaku jujur, maka 
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mereka akan tumbuh di atas kejujuran. Demikian juga dalam hal-hal 

lainnya. 

Ibnu Abbas Ra. ketika menyaksikan Rasulullah Saw. yang 

melakukan shalat malam dihadapannya, maka ia bergegas untuk mengikuti 

beliau. Ima>m Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. bahwa ia berkata, 

“Aku pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah, pada suatu malam. 

Lalu Nabi Saw. bangun malam. Beliau bangun, kemudian berwudhu. 

Selanjutnya mengerjakan shalat. Akupun kemudian turut mengambil air 

wud}u seperti yang dilakukan beliau, kemudian berdiri ikut mengerjakan 

shalat di samping kiri beliau, lalu beliau memindahkanku di sebelah kanan 

beliau dan kemudian mengerjakan shalat,”al-Hadith. 

Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil mengambil air wudhu seperti 

yang ia lihat dari Rasulullah Saw. kemudian berdiri mengerjakan shalat. 

Demikianlah keteladanan yang baik itu memberikan pengaruh yang besar 

terhadap anak. 

Kedua orang tua dituntut untuk memberikan keteladanan yang baik 

kepada anak-anaknya. Sebab, anak yang baru tumbuh akan selalu 

mengawasi perilaku kedua orang tuanya juga pembicaraan mereka serta 

menanyakan kenapa demikian. Perhatikanlah bagaimana „Abd Allah bin 
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Abi> Bakrah yang mengikuti do‟a-do‟a yang dipanjatkan oleh ayahnya dan 

menanyakan hal itu, dan kemudian ayahnya menjawab.
57

 

c. Teladan Yang Baik (Uswatun H{sanah) 

Secara terminologi, kata al-Uswah berarti orang yang ditiru, bentuk 

jamaknya adalah usan. Sedangkan hasanah berarti baik. Dengan demikian 

Uswatun H{asanah adalah: contoh yang baik, kebaikan yang ditiru, contoh 

identifikasi, suri tauladan atau keteladanan.
58

 

Definisi Uswatun H{asanah dalam al-Qur‟an dijelaskan:  

                       

 

Artinya:“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatyna) ada 
teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap 

pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang 

siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Muntahanah: 6). 

 

Makna uswah dalam surah al-Muntahanah ayat 6 tersebut, adalah 

menunjukkan suri tauladan Nabi Ibrahim untuk dijadikan contoh. Agama 

yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Muhammad Saw. ialah agama 

h}anifan musliman, yang bertujuan lurus kepada Allah disertai penyerahan 

diri. Inti dari surah al-Muntahanah tersebut adalah kewajiban mengikuti 
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langkah Rasulullah yang teguh berpegang pada pendirian tauhid, suri 

tauladanpun hendaklah diambil juga dari nabi-nabi yang lain, terutama 

Nabi Ibrahim as.
59

 

4. Pendidikan Keteladanan 

a. Beriman 

Iman menurut „Abd Allah Ibn Khafi>f adalah pembenaran hati 

terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh al-H{aqq tentang masalah-

masalah ghaib. Dalam hal ini Ima>m Abu> Abbas al-Sayyari > berkata bahwa 

pemberian Allah ada dua: karamah (kemuliaan) dan istidraj (pengluluan, 

jawa). Apa yang tetap dan ditetapkan al-H{aqq kepada kamu adalah 

karamah; dan apa yang lenyap darimu adalah istidraj. Karena itu, katakan, 

“saya adalah orang mukmin insya Allah.”60
 

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah 

pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi 

sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik.
61

 

b. Beribadah 

Kata ibadah menurut bahasa dipakai dalam beberapa arti, antara lain, 

tunduk hanya kepada Allah karena pilihan sendiri, taat, berserah diri, dan 

mengikuti segala perintah Allah Swt. 
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Kata ibadah dalam arti luas meliputi segala amal s}aleh yang 

dikerjakan manusia, karena mengharap ridha Allah Swt. Seperti buruh di 

pabrik, pedagang di perusahaan, petani di sawah ladang, peneliti di 

laboratorium, dikatakan beribadah selama motivasi pekerjaannya itu 

semata-mata kepada Allah Swt. Sedangkan kata ibadah dalam arti sempit, 

terbatas pada amal perbuatan s}alat, zakat, puasa, dan haji. 

Ibadah baik dalam arti luas maupun sempit, merupakan manifestasi 

murni dari aqidah, yaitu suatu sistem praktis untuk menguatkan hubungan 

manusia dengan Tuhannya, hubungan antara individu atau hubungan 

pribadi dengan masyarakat dari seorang insan yang berdaya dan berhasil 

guna. Karena itu ibadah mempunyai peranan besar dalam membina 

peradaban manusia.
62

 

Ada banyak sekali macam-macam ibadah. Manusia berbeda pendapat 

tentang macam ibadah yang paling utama. Sebagian mereka berpendapat 

bahwa ibadah yang lebih utama ialah yang paling memberatkan jiwa 

kepada Allah karena lebih realis dan lebih berhasil guna daripada yang lain. 

Yang lain mengatakan bahwa ibadah yang lebih utama ialah perbuatan 

yang manfaatnya dapat dinikmati oleh orang lain, seperti menolong orang 

fakir, rajin mengurus kepentingan orang banyak, menutupi kebutuhan 

mereka dengan benda atau uang, mengajar masyarakat dengan pengetahuan 
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yang berguna dan menyeru mereka ke jalan petunjuk. Yang lain lagi 

berpendapat, bahwa ibadah yang lebih utama adalah zuhud dan 

membiasakan diri menghindar dari kepentingan dunia sejauh kemampuan 

yang ada. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ulama yang lain 

tentang macam-macam ibadah yang utama.  

Oleh karena itulah, bila mereka berada di medan perang, ia sebagai 

pahlawan. Bila waktu berdhikir, benar-benar seorang s}aleh. Di saat belajar, 

ia benar-benar penuntut ilmu. Di waktu shalat ia benar-benar „a>bid. 

Begitulah kebiasaan dan tata krama selain dari ikatan mencari yang lebih 

diridhai Allah Swt.
63

 

c. Akhla>q al-Kari>mah 

Sejalan dengan usaha membentuk dasar keyakinan/keimanan maka 

diperlukan juga usaha membentuk akhlak yang mulia. Berakhlak yang 

mulia adalah merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi 

pergaulan antara sesamanya.64 

Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara 

hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu, 

membentuk suatu kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam kenyataan 

hidup keseharian. Dari kelakuan itu lahirlah perasaan moral (moralsence), 

yang terdapat di dalam diri manusia sebagai fitrah, sehingga ia mampu 
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membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bermanfaat 

dan mana yang tidak berguna, mana yang cantik dan mana yang buruk.65 

d. Jujur 

Jujur termasuk ajaran dari pribadi yang Islami, yang merupakan 

sumber berbagai kemuliaan, dan dasar berbagai keutamaan. Dengan 

kejujuran kebenaran akan hidup, keadilan akan terbit, dan kehidupan 

menjadi damai.
66

 

Orang yang jujur, pribadinya disukai banyak orang. Kata-katanya 

tidak dusta, karena berbobot. Manusiapun menghargainya. Kesaksiannya di 

pengadilan begitu penting dan berarti, karena bisa menentukan keputusan. 

Allah Swt. telah menyerukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, dan 

memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepada-Nya serta bergaul 

dengan orang-orang yang jujur.
67

 Firman-Nya: 

   

    

    

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada 

Allah, dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur” (QS. 

al-Taubah: 119). 

 

e. Sabar dan Tabah 
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Sebagaimana yang dikatakan  Abu > Zakaria al-Ans}ari, sabar 

merupakan kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu 

yang terjadi, baik yang disenangi maupun yang dibenci. Menurut Qasim 

Junaidi, sabar adalah mengalihkan perhatian dari urusan dunia kepada 

urusan akhirat. Dikatakan juga bahwa beralih dari nafsu kepada Allah 

merupakan sesuatu yang sulit. Al-Ghaza>li> menyebutkan sabar sebagai 

kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi karena dorongan 

agama. Ia membagi sabar menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut: 

1) Sabar tertinggi, yaitu sifat yang mampu menghadapi semua dorongan 

nafsu, sehingga nafsu benar-benar dapat ditundukkan. Untuk mencapai 

sabar, diperlukan perjuangan yang terus-menerus sebagaimana yang 

disebutkan dalam surat Muh}ammad ayat 31. 

2) Sabar orang-orang yang sedang dalam perjuangan. Pada tahap ini 

terkadang mereka dapat menguasai hawa nafsu, tetapi terkadang mereka 

dikuasai hawa nafsu, sehingga bercampur aduk antara yang baik dan 

yang buruk.  

3) Tingkatan terendah yaitu sabar karena kuatnya hawa nafsu dan kalahnya 

dorongan agama.
68

 

f. Tawakal 
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Dari tanda-tanda seorang muslim yang kuat dalam beragama ialah ia 

senantiasa bertawakal kepada Allah dan memenuhi hak Tuhannya, 

kemudian berupaya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

menyerahkan hasil-hasilnya sebagaimana yang dikehendaki Allah. 

Sumber tawakal kepada Allah adalah iman yang benar dan sempurna. 

Tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman serta bertawakal kepada Allah 

adalah bahwa ia senantiasa bersandar kepada-Nya, menyerahkan segala 

masalah kepada-Nya, serta meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu ada 

dalam kekuasaan-Nya.
69

 Allah Swt berfirman: 

    

    

Artinya: “Dan kepada Allah-lah orang-orang yang beriman itu 

bertawakal” (QS. Ibrahim: 11). 

 

g. Ikhlas 

Secara umum, ikhlas berarti hilangnya rasa pamrih atas sesuatu yang 

diperbuat. Menurut kaum sufi, seperti dikemukakan Abu> Zakaria al-Ans}ari, 

orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa lagi. 

Karena itu, jika seseorang masih mengharapkan imbalan dari perbuatannya, 

maka ikhlasnya tidak sempurna, bahkan disebut orang yang ria. Jadi, ikhlas 

itu bersihnya motif dalam berbuat; semata-mata hanya menuntut ridha 

Allah tanpa menghiraukan imbalan dari selain-Nya. 
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Dhu al-Nu>n al-Misri mengatakan, ada tiga ciri orang yang ikhlas, 

yaitu seimbang sikap dalam menerima pujian dan celaan orang, lupa 

melihat perbuatan dirinya, dan lupa menuntut balasan di akhirat kelak. 

Sejalan dengan pendapat Dhu al-Nu>n, Abu> Abbas Ibn At}a mengatakan 

bahwa ikhlas adalah perbuatan-perbuatan yang bersih dari maksud-maksud 

tertentu yang diinginkan oleh pelaku dari perbuatan tersebut.
70

 

h. Syukur 

Menurut Abu > „Ali > Daqaq, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat 

yang diberikan Allah kepadanya dengan kedudukan-nya. Selanjutnya, ia 

membagi syukur kepada beberapa bentuk: syukur dengan lisan berupa 

pengakuan terhadap nikmat Allah; syukur dengan tubuh berupa 

penggunaan nikmat itu dalam menaati Allah; dan syukur dengan hati 

berupa pengakuan serta membesarkan pemberi nikmat (Allah). 

Dalam hal ini al-Ghazali mengatakan bahwa syukur merupakan sikap 

mental tertinggi dari segala sikap mental, karena syukur bukan alat tetapi 

tujuan. Jadi, syukur merupakan muara dari segala sikap mental yang 

dimiliki kaum sufi. 

Dalam pandangan tasawuf, nikmat hakiki adalah kebahagiaan di 

akhirat, karena nikmat akhirat itu kekal sedangkan nikmat dunia sementara 

saja.
71

 Allah Swt menegaskan dalam firman-Nya: 

                                                           
70

 Ibid., 223. 
71

 Ibid., 223-224. 



39 

 

 

 

               

Artinya: “Sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 

nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, 

sungguh adzab-Ku sangat pedih” (QS. Ibra>hi>m: 7). 

i. Berilmu 

Pribadi seorang Muslim harus berilmu. Ilmu inilah yang membukakan 

jalan kebenaran dan kebajikan, menerangi jalan-jalan kehidupan, sehingga 

ia bisa melewatinya di bawah petunjuk, penuh ajaran-ajaran kedamaian. 

Dengan demikian, pribadi seorang Muslim dapat dibedakan dari yang 

lain.
72

 

Begitu penting dan tingginya kedudukan ilmu, hingga ayat-ayat 

pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. adalah perintah untuk 

mencari ilmu. Allah Swt. berfirman: 

                                    

 

Artinya: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yaitu 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajarkan dengan 

pena. Yaitu mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya” 
(QS. al-A‟la: 1-5). 
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Dengan ilmu pula kepribadian seorang muslim menjadi meningkat, 

begitu pula  kedudukannya akan semakin bertambah tinggi. Karena Allah 

mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu dengan 

beberapa derajat.
73

 Allah Swt. berfirman: 

   

  

  

   

Artinya: “Allah meninggikan orang-orang beriman dari kalian, beserta 

orang-orang yang berilmu, dengan beberapa derajat” (QS. al-

Mujaddilah: 11). 

 

B. Pendidikan Islam 

Islam sebagai agama yang universal memberikan pedoman hidup bagi 

manusia menuju kehidupan yang bahagia. Kabahagiaan hidup manusia itulah 

yang manjadi sasaran hidup manusia yang pencapaiannya sangat bergantung 

pada masalah pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan kunci untuk 

membuka pintu ke arah modernisasi. Maka modernisasi hanya dapat dicapai 

melalui pemberdayaan pendidikan. Dengan demikian, modernisasi juga menjadi 

tujuan ajaran Islam.  

Akan tetapi modernisasi yang menjadi tujuan Islam itu harus sesuai 

dengan tolok ukur ajarannya. Untuk itu, dalam rangka menuju tersebut, agama 

Samawi ini telah memiliki konsepnya, khususnya masalah pendidikan. Guna 
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mendapatkan gambaran tentang konsep pendidikan, para pedagog muslim 

setidaknya menawarkan tiga istilah sebagai referensi dalam mengkaji 

problematika sistem pendidikannya, yaitu pendidikian Islam. Di antara mereka 

adalah „Abd al-rahman al-Nahlawy. Menurutnya lafal-lafal itu adalah: 

“tarbiyah”,” ta’li>m” dan “ta’di >b”. Namun Hans Wehr, seorang ahli bahasa, 

mengartikan lafal “tahdhi>b” dengan arti yang ada kesamaannya dengan ketiga 

lafal sebelumnya. Oleh karena dalam membahas masalah pendidikan Islam harus 

dikaitkan dengan keempat istilah itu.
74

 

1. Tarbiyah 

Dalam leksikologi al-Qur‟an dan as-Sunnah tidak ditemukan istilah al-

Tarbiyah, namun terdapat beberapa istilah kunci yang seakar dengannya, yaitu 

al-rabb, rabbayani, nurabbi, yurbi, dan rabbani.
75

 

Dalam Mu‟jam al-Lughah al-Tarbiyah al-Mu‟ashirah (A Dictionary of 

Modern Written Arabic), karangan Hans Wehr, kata al-tarbiyah di artikan 

sebagai: education (pendidikan), upbringing (pengembangan), teaching 

(pengajaran), instruction (perintah), pedagogy (pembinaan kepribadian), 

breeding (memberi makan). Kata tarbiyah berasal dari kata rabba, yarubbu, 

rabban yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh (anak).
76
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Pertama, tarbiyah berasal dari kata rabba, yarbu tarbiyatan yang 

memiliki makna tambah (zad) dan berkembang (numu): pengertian ini 

misalnya terdapat dalam surat al-Rum (30) ayat 39:  

    

   

    

...  

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah... (QS. al-Rum: 39). 
 

Berdasarkan pada ayat tersebut, maka al-tarbiyah dapat berarti proses 

menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, 

baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. 

Kedua, rabba, yurbi tarbiyatan, yang memiliki makna tumbuh (nashaa) 

dan menjadi besar atau dewasa. Dengan mengacu pada kata yang kedua ini, 

maka tarbiyah berarti usaha menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik 

baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. 

Ketiga, rabba, yarubbu tarbiyatan yang mengandung arti memperbaiki 

(ashlaha), menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, 

memberi makna, mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian 

maupun eksistensinya. Dengan menggunakan kata yang ketiga ini, maka 

tarbiyah berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan 
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mengatur kehidupan peserta didik, agar dapat survive lebih baik dalam 

kehidupannya.
77

 

Dalam penjelasan lain, kata al-tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu: 

pertama, rabba-yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. 

Kedua, rabiya-yarba berarti menjadi besar. Ketiga, rabba-yarubbu berarti 

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara. 
78

 

Ima>m al-Baidhawi mengatakan, makna asal al-Rabb adalah al-tarbiyah, 

yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Al-Raghib 

al-As}fahani menyatakan, makna asal al-Rabb adalah al-tarbiyah, yaitu 

memelihara sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna.
79

 

Di antara konsekuensi penerimaan istilah tarbiyah sebagai cerminan 

konsep dan aktivitas pendidikan Islam, maka hanya Allah Swt. dan Rasul-Nya 

yang pantas ditempatkan sebagai pendidik agung. Seperti disinyalir dalam 

surat al-Fatihah dan ratusan ayat lainnya, bahwa Allah Swt. disebut sebagai 

rabb al-„a}lami>n (yang mendidik alam semesta). Para nabi sebagai utusan-Nya, 

tentu saja mengembangkan konsep yang telah diberikan Allah Swt. serta 

memahamkannya kepada umatnya.
80

 

2. Ta’li>m 
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Istilah ta’li >m berasal dari kata dasar “a}llama” yang berarti mengajar dan 

menjadikan yakin dan mengetahui. Penggunaanya dalam pengajaran, si 

pengajar berusaha untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya 

kepada orang yang menerima atau belajar dengan jalan membentangkannya, 

memaparkan, dan menjalaskan isi pengetahuan atau ilmu yang diajarkan itu 

yang dinamakan dengan “pengertian”.81
 

Kata al-ta’li >m yang jamaknya ta’ali>m, menurut Hans Wehr dapat berarti 

information (pemberitahuan tentang sesuatu), advice (nasihat), instruction 

(perintah), direction (pengarahan), teaching (pengajaran), training (pelatihan), 

schooling (pembelajaran), education (pendidikan), dan apprenticeship 

(pekerjaan sebagai magang, masa belajar suatu keahlian). 

Selanjutnya Mah}mud Yunus dengan singkat mengartikan al-ta’li >m 

adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. Sementara itu, 

Muh}ammad Rashid Rid}a mengartikan al-ta’li >m sebagai proses transmisi 

berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan 

ketentuan tertentu. Sementara itu, H. M. Quraisy Shihab, ketika mengartikan 

kata yua}llimu sebagaimana terdapat pada surat al-Jumu‟ah (62) ayat 2, dengan 

arti mengajar yang intinya tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan 

pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.
82
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Menurut al-Zajjaj, kata ta’li >m atau a}llama, mempunyai arti “sebagai 

cara Tuhan mengajar Nabi-Nabi-Nya”. Dalam al-Qur’an dinyatakan: 

   

 ... 

Artinya: “Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya” (QS. al-Baqarah: 31). 

 

Dari ayat tersebut, ada beberapa makna yang dapat diambil, diantaranya 

bahwa kata  a}llama mengandung pengertian sekedar memberi tahu atau 

memberi pengetahuan, tidak sampai pada pembinaan kepribadian.83 

Menurut „Abd al-Fatah Jalal, proses ta’li >m lebih universal dibandingkan 

dengan proses tarbiyah. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 151: 

                    
 

Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan 

kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” (QS. al-

Baqarah: 151). 

 

Berdasarkan ayat ini, menurut Jalal, diketahui bahwa proses ta’li >m lebih 

universal dibandingkan dengan proses tarbiyah. Sebab ketika mengajar 
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bacaan al-Qur‟an kepada kaum muslimin, Rasul Saw. tidak terbatas pada 

membuat mereka sekedar dapat membaca, tetapi membaca dengan 

perenungan yang berisi pemahaman, tanggung jawab, dan amanah. Dari 

membaca semacam ini Rasul Saw. membawa mereka pada tazkiyah 

(penyucian) diri dan menjadikan diri itu berada dalam kondisi yang 

memungkinkan untuk menerima al-H{ikmah serta mempelajari segala yang 

bermanfaat untuk diketahui. Al-H{ikmah menurut Jalal, tidak dapat dipelajari 

secara parsial, tetapi harus secara menyeluruh dan terintegrasi. Kata al-

H{ikmah berasal dari al-Ih}kam yang berarti kesanggupan di dalam ilmu, amal, 

atau di dalam kedua-duanya.
84

 Jadi, berdasarkan analisis di atas, Jalal 

menyimpulkan bahwa menurut Al-Qur‟an, ta’li >m lebih luas dari tarbiyah. 

3. Ta’di>b 

Kata ta’di >b berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta’di >ban yang dapat 

berarti education (pendidikan), disciplin (disiplin, patuh dan tunduk pada 

aturan); punishment (peringatan atau hukuman), dan chastisement (hukuman 

penyucian). Kata ta’di >b berasal dari kata adab yang lazimnya berarti beradab, 

bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan etika.
85

 

Ta’di >b yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban 

atau kebudayaan, sebaliknya peradaban yang berkualitas dan maju dapat 

diperoleh melalui pendidikan. Menurut Naquib al-Attas, ta’di >b berarti 
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pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada 

manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam 

tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan 

kekuatan dan keagungan Tuhan.
86

 Pengertian ini didasarkan pada hadith Nabi 

Saw: 

 

ب  ادبن رب فاحسن تأد

Artinya: “Tuhanku telah mendidikku, sehingga menjadikan baik 

pendidikanku”. 
 

Hadith ini memberikan asumsi bahwa kompetensi Muh}ammad sebagai 

seorang Rasul dan misi utamanya adalah pembinaan akhlak. Sehingga, 

implikasinya terhadap seluruh aktivitas pendidikan Islam seharusnya memiliki 

relevansi dengan peningkatan kualitas budi pekerti sebagaimana yang 

diajarkan rasulullah. 

Menurut Naquib bahwa kata yang diterjrmahkan sebagai mendidik 

adalah addaba masdarnya ta’di >b, dan berarti pendidikan. Hal ini mempunyai 

arti yang sama dan ditemukan rekanan konseptualnya di dalam istilah ta’li >m, 

meskipun diakui bahwa cakupan istilah ta’di >b lebih luas dari yang dicakup 

ta’li >m. Sehingga konsep ta’di >b (jika diaplikasikan secara sederhana menurut 

persepsi Bloom) bukan sekedar mencakup aspek afeksi, melainkan mencakup 

                                                           
86

 Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, 3-4. 



48 

 

 

 

pula aspek kognisi dan psikomotorik, kendatipun aspek yang pertama lebih 

dominan.
87

 

Melalui kata ta’di >b ini al-Attas ingin menjadikan pendidikan sebagai 

sarana transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber pada ajaran 

agama ke dalam diri manusia, serta menjadi dasar bagi terjadinya proses 

Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini menurutnya 

perlu dilakukan dalam rangka membendung pengaruh materialisme, 

sekularisme, dan dikotomisme ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh 

Barat.
88

 

Menurut Muh}ammad al-Naquib al-Attas, istilah yang lebih relevan 

dalam konteks pendidikan Islam adalah al-ta’di >b, bukan al-tarbiyah dan 

bukan pula al-ta’li >m. Al-Naquib al-Attas mendasarkan analisisnya atas 

konsep semantik dari Hadith Rasulullah Saw., riwayat Ibn Mas‟ud, ketika al-

Qur‟an sendiri digambarkan sebagai undangan Allah Swt. untuk menghadiri 

suatu perjamuan di atas bumi, dan sangat dianjurkan untuk mengambil bagian 

di dalamnya dengan cara memiliki pengetahuan yang benar tentangnya.
89

 

Menurut al-Attas, pendidikan adalah beban masyarakat. Penekanan pada 

adab yang mencakup amal dalam pendidikan dan proses pendidikan adalah 
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untuk menjamin bahwasannya ilmu dipergunakan secara baik di dalam 

masyarakat.
90

 

Konsekuensi yang muncul akibat tidak dikembangkannya istilah ta’di >b 

dalam konsep dan aktivitas pendidikan Islam menurut al-Attas akan 

berpengaruh pada tiga hal penting. Pertama , kebiasaan dan kesalahan dalam 

ilmu pengetahuan. Kedua, hilangnya 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.
91

 

4. Tahdhi>b 

Kata tahdhi>b secara harfiah berarti pendidikan akhlak, atau menyucikan 

diri dari perbuatan akhlak yang buruk, dan berarti pula terdidik atau 

terpelihara dengan baik, dan berarti pula yang beradab sopan.
92

 Lebih lanjut 

Hans Wehr mengartikan lafal tahdhi>b dalam 10 macam arti. Tahdhi>b adalah 

expurgation (penghilangan yang jelek), emendation (perbaikan), correction 

atau rectifitation (pembetulan), revision (perbaikan), training (pelatihan), 

instruction (perintah), education (pendidikan), upbringing (penumbuhan), 

culture (kebudayaan) dan refinement (perbaikan).
93
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Dari berbagai pengertian tersebut, tampak bahwa secara keseluruhan 

kata tahdhi>b terkait dengan perbaikan mental spiritual, moral dan akhlak, 

yaitu memperbaiki mental seseorang yang tidak sejalan dengan ajaran atau 

norma kehidupan menjadi sejalan dengan ajaran atau norma; memperbaiki 

perilakunya agar menjadi baik dan terhormat, serta memperbaiki akhlak dan 

budi pekertinya agar menjadi akhlak mulia. Berbagai kegiatan tersebut 

termasuk bidang kegiatan pendidikan. Itulah sebabnya, kata  tahdhi>b juga 

berarti pendidikan. 

Baik di dalam al-Qur‟an maupun hadith, kata tahdhi>b secara eksplisit 

tidak dijumpai. Namun dilihat dari segi semangat, inti dan substansinya, 

berbagai kegiatan yang terkandung  dalam makna tahdhi>b sebagaimana 

tersebut sesungguhnya sejalan dengan ajaran al-Qur‟an dan al-Sunah yang 

amat menekankan perbaikan mental spiritual, moral dan akhlak. Fazlur 

Rah}man, misalnya mengatakan, bahwa inti ajaran al-Qur‟an adalah akhlak 

mulia yamg bertumpu pada hubungan yang harmonis dan seimbang antara 

manusia dan Tuhan, dan antara manusia dan manusia.
94

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa keempat lafal/istilah 

itu mengarah (dimaksudkan) sebagai upaya mendidik yang memiliki titik 

tekan sendiri-sendiri. Meskipun terma untuk pendidikan Islam itu yang 

digunakan dalam al-Qur‟an hanya al-tarbiyah dan al-ta’li >m, tidak berarti 

konsep pendidikan Islam tidak menyentuh aspek yang dimiliki oleh istilah al-
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ta’di >b. Sebab esensi dari sistem pendidikan ini adalah perbaikan moral. Hal 

ini tercermin dari misi utama pengutusan Rasul Muh}ammad Saw. adalah 

penyempurnaan akhlak dengan sabdanya sendiri:
95

 

 اِنََ ا بُِ ْ ُ  ِ َتَِ َ  َ َ اِرَ  اْ  ْ َ  ْ 

Artinya: Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. 

Tumpang tindih pemakaian dan pemahaman istilah di atas sebenarnya 

tidak perlu terjadi, jika konsep yang dikandung ketiga istilah tersebut 

diaplikasikan dalam kegiatan praksis proses edukatif kependidikan. Masing-

masing dari ketiga istilah tersebut ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga 

dalam lapangan praksis operasional akan menjadi sebagai berikut: (1) istilah 

tarbiyah kiranya bisa disepakati untuk dikembangkan mengingat kandungan 

istilah tersebut lebih mencakup dan lebih luas dibanding kedua istilah lainnya, 

(2) dalam interaksi edukatif, konsep ta’li >m bagaimanapun juga tidak bisa 

diabaikan, mengingat salah satu metode mencapai tujuan tarbiyah adalah dengan 

melalui proses ta’li >m, dan (3) keduanya, baik tarbiyah maupun ta’li >m harus lebih 

mengacu pada konsep ta’di >b dalam perumusan arah dan tujuan aktivitasnya, 

tetapi dengan modifikasi tertentu, sehingga tujuan tidak sekedar dirumuskan 

dengan kata-kata singkat “fadilah”, tetapi rumusan tujuan pendidikan Islam yang 

lebih memberikan porsi utama pengembangan pada pertumbuhan dan pembinaan 
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keimanan, keislaman, dan keihsanan, disamping juga tidak mengabaikan 

pertumbuhan dan perkembangan intelektual peserta didik.
96

  

Begitu juga lafal al-tahdhi>b. Lafal yag lebih menekankan pada aspek 

perbaikan atau penghilangan sifat buruk ini juga berkenaan dengan masalah 

moral. Sehingga pendidikan akhlak diistilahkan dengan tahdhi>b al-akhla>q. 

Dengan demikian, nampaklah bahwa keempat istilah itu sesuai dengan 

misi yang menjadi tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, pendidikan Islam memuat 

pemeliharaan fisik, jiwa, pengembangan daya nalar dan perbaikan moral/tingkah 

laku. Sehingga dengan model pendidikan Islam diharapkan bisa terbentuk 

manusia yang paling mulia. Sebab hasil (out-put) dari pendidikan Islam haruslah 

mampu berperan sesuai dengan kemajuan iptek, di samping harus menghiasinya 

dengan nilai-nilai (akhla>q) Islami.
97

 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

1. Pengertian Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan jelas 

memiliki tujuan. Sehingga dalam penerapannya ia tak kehilangan arah dan 

pijakan. Sebelum lebih jauh menjelaskan tujuan pendidikan Islam terlebih 

dahulu dijelaskan apa sebenarnya makna “tujuan” tersebut. Secara etimologi 

tujuan adalah “Arah, maksud atau haluan.” Dalam bahasa Arab “tujuan” 

diistilahkan dengan “ghaya>t, ah}da>f, atau maqa>shid. Sementara dalam bahasa 
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Inggris diistilahkan dengan “goal, purpose, objectives atau “aim”.98
 Secara 

umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan 

yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau arah, maksud yang hendak 

dicapai melalui upaya atau aktivitas.
99

 

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang yang melakukan kegiatan.
100

 Tujuan merupakan sasaran, arah, yang 

hendak dituju, dicapai dan sekaligus menjadi pedoman yang memberi arah 

bagi segala aktivitas dan kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan. Dengan 

kata lain, tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta 

mengarahkan usaha yanga akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang lain.
101

 

M. Arifin menyebutkan, bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah 

“idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai 

dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap.
102

 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat tujuan adalah sesuatu yang diharapkan 

tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.
103

 Meskipun banyak 

pendapat tentang pengertian tujuan, akan tetapi pada umumnya pengertian itu 
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berpusat pada usaha atau perbuatan yang dilaksanakan untuk suatu maksud 

tertentu.
104

 

Berdasarkan kepada pengertian pendidikan Islam yaitu sebuah proses 

yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya 

sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan ajaran Al-Qur‟an dan 

sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil 

setelah proses pendidikan berakhir.
105

 

 

 

2. Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Menurut Sikun Pribadi, tujuan pendidikan merupakan masalah inti 

dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Dengan 

demikian tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan 

jalannya pendidikan sehingga perlu dirumuskan sebaik-baiknya sebelum 

semua kegiatan pendidikan dilaksanakan. 

Suatu rumusan pendidikan akan tepat apabila sesuai dengan fungsinya. 

Oleh karena itu perlu ditegaskan lebih dahulu apa fungsi pendidikan itu. Di 

antara para ahli didik ada yang berpendapat bahwa fungsi tujuan pendidikan 

ada tiga yang semuanya bersifat normatif: 
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a. Memberikan arah bagi proses pendidikan. 

b. Memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan karena pada dasarnya 

tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan 

diinternalisasikan pada anak atau subjek didik. 

c. Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi 

pendidikan.
106

 

3. Tahap-Tahap Tujuan Pendidikan Islam 

a. Tujuan Tertinggi/Terakhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan 

akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula.
107

 

Tujuan ini bersifat  mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, 

karena sesuai dengan konsep kebutuhan yang megandung kebenaran 

mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu 

istilah yang disebut “insan kamil” (manusia paripurna).108
 Sebagaimana 

firman Allah dalam surat ali-Imran ayat 102: 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dengan sebenar-benarnya takwa; dan janganlah kamu 

mati kecuali dalam keaddaan muslim”. (QS. „Ali-Imran: 102). 

 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim ysng 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisikan 

kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat 

dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati menghadap 

Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.
109

 Dalam 

tujuan pendidikan Islam, tujuan terakhir ini pada akhirnya sesuai dengan 

tujuan hidup manusia, dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah. 

Dengan demikian indikator dari insan kamil tersebut adalah: 

1) Menjadi hamba Allah 

2) Mengantarkan subjek didik menjadi khalifah fi al-Ardh, yang mampu 

memakmurkan bumi dan melestarikannya dan lebih jauh lagi, 

mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya, sesuai dengan tujuan 

penciptaannya, dan sebagai konsekuensi setelah menerima Islam 

sebagai pedoman hidup. 

3) Untuk memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai 

akhirat. 

4) Terciptanya manusia yang mempunyai wajah Qur‟ani.110
 

b. Tujuan Umum 
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Berbeda dengan dengan tujuan tertinggi  yang lebih mengutamakan 

pendekatan filosofis, tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik. 

Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat 

diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian 

peserta didik.
111

 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu 

meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada 

setiap tingkat umur, kecerdasan, dan situasi dan kondisi, dengan kerangka 

yang sama.
112

 

Para ahli pendidikan Islam merumuskan tujuan pendidikan Islam ini, 

diantaranya: 

1) Al-Abrasyi misalnya, dalam kajiannya tenteng pendidikan Islam telah 

menyimpulkan lima tujuan umum bagi pendidikan Islam, yaitu: 

a) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. 

b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

c) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, atau 

yag lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan 

vokasional dan profesional. 
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d) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan 

kinginan tahu (curiocity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi 

ilmu itu sendiri. 

e) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal dan pertukangan 

supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan pekerjaan 

tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam hidup di samping 

memelihara segi kerohanian dan keagamaan. 

2) An-Nahlawy menunjukkan empat tujuan umum dalam pendidikan 

Islam, yaitu: 

a) Pendidikan akal dan persiapan pikiran. 

b) Menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat asal pada anak-anak. 

c) Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan 

mendidik mereka sebaik-baiknya, baik laki-laki maupun perempuan. 

d) Berusaha untuk menyumbangkan segala potensi-potensi dan bakat-

bakat manusia.
113

 

c. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan 

tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan Islam). Tujuan khusus 

bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana 

perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada 
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kerangka tujuan tertinggi/terakhir dan umum itu. Adapun tujuan khusus 

menurut Hasan Langulung sebagai berikut: 

1) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-

dasarnya, asal-usul ibadat, dan cara-cara melaksanakannya dengan 

benar. 

2) Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap agama 

termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dassar akhlak mulia. 

3) Menanamkan keimanan kepada Allah Pencipta Alam kepada malaikat, 

rasul-rasul, kitab-kitab, dan hari kiamat berdasarkan pada paham 

kesadaran dan perasaan. 

4) menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan 

dalam adab dan pengetahuan keagamaan dan untuk mengikuti hukum-

hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan. 

5) Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada al-Qur‟an, 

membacanya dengan baik, memahaminya, dan mengamalkan ajaran-

ajarannya. 

6) Menumbukan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam dan 

pahlawan-pahlawannya serta mengikuti jejak mereka. 

7) Menumbuhkan rasa rela, optimisme, percaya diri, tanggung jawab, 

menghargai kewajiban, tolong menolong atas kebaikan dan takwa, kasih 

sayang, cinta kebaikan, sabar, berjuang untuk kebaikan, memegang 
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teguh pada prinsip, berkorban untuk agama dan tanah air dan bersiap 

untuk membelanya. 

8) Mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda dan 

menguatkannya dengan akidah dan nilai-nilai, dan membiasakan mereka 

menahan motivasinya, mengatur emosi dan membimbingnya dengan 

baik, begitu juga mengajar mereka berpegang dengan adab sopan pada 

hubungan dan pergaulan mereka baik di rumah, di sekolah atau di mana 

saja. 

9) Menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka, perasaan 

keagamaan, semangat keagamaan, dan akhlak pada diri mereka dan 

menyuburkan hati mereka dengan rasa cinta, dzikir, takwa, dan takut 

kepada Allah. 

10) Membersihkan hati mereka dari rasa dengki, hasad, iri hati, benci, 

kekasaran, egoisme, tipuan, khianat, nifak, raga, serta perpecahan dan 

perselisihan.
114

 

d. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik 

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal.
115

 Tujuan sementara pada umumnya 

merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab 
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segala tuntutan kehidupan. Karena itu tujuan sementara itu harus 

kondisional, tergantug faktor dimana peserta didik itu tinggal ayau 

hidup.
116

 

Menurut Zakiyah Daradjat, tujuan sementara itu merupakan tujuan 

yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu 

yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
117

 

Dalam tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola ubudiyah 

sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana. Sekurang-kurangnya 

beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan 

pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran pada tingkat yang 

paling rendah mungkin merupakan mengkin merupakan suatu lingkaran 

kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, lingkaran tersebut semakin 

besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan, bentuk 

lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk lingkaran inilah yang 

menggambarkan insan kamil itu. Disinilah barangkali perbedaan yang 

mendasar tujuan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan 

lainnya.
118

 

4. Aspek-Aspek Tujuan Pendidikan Islam 

a. Tujuan Jasmaniyah (Ahdaf al-Jismiyyah) 
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Tujuan pendidikan perlu dikaitkan dengan tugas manusia selaku 

khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani yang 

bagus di samping rohani yang teguh.
119

 Dalam hadits rasulullah Saw 

bersabda: 

ِْف  ٌْر َواََحُب اِلَ هِ ِ َن اْلُ ْؤِ ِن الَضِ   َ ُ ث(اَْلُ ْؤِ ُن اْلقَِو )الحد  

Artinya: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi oleh 

Allah ketimbang orang mukmin yang lemah”.120
 

 

Oleh Imam Nawawi menafsirkan hadits di atas sebagai kekuatan 

iman yang ditopang oleh kekuatan fisik. Kekuatan fisik merupakan bagian 

pokok dari tujuan pendidikan, maka pendidikan harus mempunyai tujuan 

ke arah keterampilan-keterampilan fisik yang dianggap perlu bagi 

tumbuhnya keperkasaan tubuh yang sehat. Pendidikian Islam dalam hal ini 

mengacu pada pembicaraan fakta-fakta terhadap jasmani yang relevan bagi 

para pelajar.
121

 

Jadi tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia 

muslim yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang 

tinggi.
122

 

b. Tujuan Rohaniah (Ahdaf al-Ruhiyyah) 
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Kalau kita perhatikan, tujuan ini dikaitkan dengan kemampuan 

manusia menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan 

ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan tunduk dan patuh 

kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan mengikuti 

keteladanan Rasulullah Saw. inilah tujuan rohaniah pendidikan Islam. 

Tujuan pendidikan rohaniah diarahkan kepada pembentukan akhlak 

mulia, yang ini oleh para pendidika modern Barat dikategorikan sebagai 

tujuan pendidikan religius, yang oleh kebanyakan pemikir pendidikan 

Islam tidak disetujui istilah itu, karena akan memberikan kesan akan 

adanya tujuan pendidikan yang non religius dalam Islam.
123

 

Tujuan pendidika Islam harus mampu membawa dan mengembalikan 

ruh tersebut kepada kebenaran dan kesucian. Maka pendidikan Islam 

menurut Muhammad Qutb ialah meletakkan dasar-dasar yang harus 

memberi petunjuk agar manusia memelihara kontaknya yang terus-

menerus dengan Allah Swt.
124

 

c. Tujuan Akal (Ahdaf al-Aqliyyah) 

Selain tujuan jasmaniah dan tujuan rohaniah, pendidikan Islam juga 

memperhatikan tujuan akal. Aspek tujuan ini bertumpu pada 

pengembangan intelegensi (kecerdasan) yang berada dalam otak. Sehingga 

mampu memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ciptaan Allah di 
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jagad raya ini. Seluruh alam ini bagaikan sebuah bola besar yang harus 

dijadikan obyek pengamatan dan renungan pikiran manusia  sehingga 

daripadanya ia mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

berkembang dan makin mendalam.  

Kemudian melalui proses observasi dengan panca indera, manusia 

dapat dididik untuk menggunakan akal kecerdasannya untuk meneliti, 

menganalisis keajaiban ciptaan Allah di alam semesta yang berisi khazanah 

ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pokok pemikiran yang analitis 

untuk dikembangkan menjadi ilmu-ilmu pengetahuan yang diterapkan 

dalam bentuk-bentuk teknologi yang semakin canggih. 

Proses intelektualisasi pendidikan Islam terhadap sasaran 

pendidikannya berbeda dengan proses yang sama yang dilakukan oleh 

pendidikan non Islami, misalnya pendidika sekuler di Barat. Ciri khas 

pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidikan Islam adalah tetap 

menanamkan (menginternalisasikan) dan mentransformasikan nilai-nilai 

Islami seperti keimanan, akhlak dan ubudiyah serta mu‟amalah ke dalam 

pribadi manusia didik.
125

 

d. Tujuan Social (Ahdaf al-Ijtima‟iyyah) 

Tujuan sosial ini merupakan pembentukan kepribadian yang utuh 

dari roh, tubuh, dan akal. Di mana identitas individu di sini tercermin 

sebagai manusia yang hidup pada masyarakat yang plural (majemuk). 
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Tujuan sosial ini penting artinya karena manusia sebagai khalifah Tuhan di 

bumi seyogyanya mempunyai kepribadian yang utama dan seimbang. Yang 

karenanya tidak mungkin manusia menjauhkan diri dari kehidupan 

bermasyarakat. 

Individu merupakan bagian integral dari anggota kelompok di dalam 

masyarakat atau keluarga, atau sebagai anggota keluarga dan pada waktu 

yang sama sebagai anggota masyarakat. Kesesuaiannya dengan cita-cita 

sosial diperoleh dari individu-individu. Maka persaudaraan dianggap 

sebagai salah satu kunci konsep sosial dalam Islam yang menghendaki 

setiap individu lainnya dengan cara-cara tertentu. 

Keserasian antara individu dengan masyarakat tidak mempunyai sifat 

kontradisi antara tujuan sosial dan tujuan individual. Pendidikan menitik-

beratkan perkembangan karaktaer-karakter yang unik, agar manusia 

mampu beradaptasi dngan standar masyarakat bersama-sama dengan cita-

cita yang ada padanya. Keharmonisan yang seperti inilah yang merupakan 

karakteristik pertama yang akan dicari dalam tujuan pendidikan Islam.
126

 

5. Ranah Tujuan Pendidikan Islam 

Winkel mengemukakan taksonomi atau klasifikasi ranah tujuan 

pendidikan Islam sebagai berikut: 
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a. Ranah kognitif (cognitive domain), menurut Bloom dan kawan-kawan: (1) 

pengetahuan, (2) pemahaman, (3) penerapan, (4) analisis, (5) sintesis, dan 

(6) evaluasi. 

b. Ranah afektif (affective domain), menurut taksonomi Kratwohl. Bloom dan 

kawan-kawan: (1) penerimaan, (2) partisipasi, (3) penilaian, (4) organisasi, 

dan (5) pembentukan pola hidup. 

c. Ranah psikomotorik (pcychomotoric domain), menurut Simpson: (1) 

persepsi, (2) kesiapan, (3) gerakan terbimbing, (4) gerakan yang terbiasa, 

(5) gerakan yang kompleks, (6) penyesuaian dan (7) kreativitas.
127

 

Dari berbagai komponen di atas dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah proses pendidikan 

berakhir. Menurut Imam al-Ghazali tujuan pendidikan Islam adalah: (1) 

membentuk insan pari purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. (2) membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan hidup, 

baik di dunia maupun di akhirat.
128

 

Sedangkan menurut M. Djunaidi Dhany tujuan pendidikan Islam 

sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin dkk. Adalah: (1) pembinaan 

kepribadian anak didik yang sempurna, (2) peningkatan moral, tingkah laku yang 

baik dan menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada Tuhan, 
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dan (3) mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar mereka siap untuk 

mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang.
129

 

Menurut Hasan Langulung dalam bukunya “Asas-asas Pendidikan 

Islam” bahwa tujuan pendidikan harus dikaitkan dengan tujuan hidup manusia, 

atau lebih tegasnya, tujuan pendidikan adalah untuk menjawab persoalan “untuk 

apa kita hidup?”.130
 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dengan pribadi manusia 

didik yang diikhtiarkan oleh pendidikan muslim melalui proses yang terminal 

pada hasil (produk) yang berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan 

berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba 

Allah yang taat.
131

 

 

D. Telaah Penelitian Terdahulu  

Di samping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis 

juga melakukan telaah pustaka terdahulu yang pembahasannya ada relevansinya 

dengan jenis penelitiann ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu sebagai 

berikut:  
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Yusmicha Ulya Afif meneliti berjudul Konsep Pendidikan Keteladanan 

Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Dr. Abdullah Nasih Ulwan Dalam Kitab 

Tarbiyat al-Aulad Fi al-Islam).
132

 

Dalam  penelitian tersebut masalah yang dibahas adalah konsep 

keteladanan menurut Abdullah Nasih Ulwan yang meliputi konsep keteladanan 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dimana ketiga lingkungan 

tersebut dapat mempengaruhi perkembangan moral anak-anak. „Abdullah Nasih 

„Ulwan adalah seorang yang peduli terhadap pendidikan anak-anak dan remaja. 

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa konsep keteladanan 

menurut „Abdullah Nasih „Ulwan adalah (1) dalam keluarga, adanya keteladanan 

yang baik, yang ditunjukkan oleh kedua orang tua akan membentuk akhlak yang 

mulia pada diri anak, dan dengan keteladanan adalah salah satu upaya untuk 

meluruskan kenakalan anak, (2) keteladanan yang ditunjukkan guru terhadap 

anak didiknya tidak hanya dapat membantu membentuk akhlak anak, akan tetapi 

dengan adanya keteladanan akan membantu guru dalam menyampaikan materi 

pelajarannya, (3) keteladanan seorang pemimpin masyarakat / bangsa dapat 

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan warga Negara. 

Konsep keteladanan tersebut pada intinya adalah seperti sikap jujur, adil, 

dapat dipercaya, dan menepati janji yang semuanya adalah sebagai keteladanan 

seorang pendidik. Sedangkan nilai keteladanan dalam pendidikan islam itu 
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sangat luas konteksnya, bukan hanya nilai keteladanan bagi pendidik tetapi juga 

untuk peserta didik dan semua masyarakat. 

Perbedaan antara penelitian tersebut di atas dan penelitian sekarang 

adalah yang dahulu meneliti tentang konsep keteladanan dalam islam menurut 

Abdullah Nasih Ulwan tentang etika seorang pendidik, sedangkan penelitian 

yang sekarang adalah meneliti tentang nilai-nilai keteladanan kisah Shaykh „Abd 

al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>) dan relevansinya dengan 

tujuan dalam pendidikan Islam. 

Penelitian terdahulu lainnya adalah skripsi yang disusun oleh Annisaul 

Jannah meneliti berjudul Konsep Pendidikan Akhlak Syekh Abdul Qadir al-

Jailani.
133

 

Dalam  penelitian tersebut masalah yang dibahas adalah Konsep 

Pendidikan Akhlak menurut Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>. Pendidikan akhlak 

Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> yang diterapkan mampu mencetak kepribadian 

peserta didik yang berakhlak mulia pada waktu itu. Ajaran tasawuf beliau 

mempu melatih jiwa manusia untuk senantiasa membersihkan dari penyakit hati 

dan mampu menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang selalu 

dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang menjadi permasalahn disini 

bagaimana konsep pendidikan akhlak yang dilakukan oleh Shaykh „Abd al-Qa>dir 

al-Ji>la>ni> dan masih relevansikah dengan pendidikan Islam sekarang. Penelitian 
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ini betujuan mendeskripsikan serta mendapatkan data yang sahih mengenai 

pokok-pokok konsep pendidikan akhlak menurut Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, 

sehingga dapat mengatasi permasalahan akhlak dizaman sekarang. 

Adapun konsep pendidikan akhlak menurut Shaykh „Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni> yaitu: Pertama, konsep pendidikan akhlak yang dilakukan Shaykh „Abd al-

Qa>dir al-Ji>la>ni> adalah melalui ajaran tasawufnya, karena dengan tasawuf tersebut 

sebagai dasar upaya pembentukan kepribadian peserta didik yang berakhlakul 

karimah. Kedua, materi dalam pendidikan akhlak Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> 

adalah lebih menekankan pada aspek tauhid dan penyucian jiwa, sehingga dalam 

praktiknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

selalu mencerminkan akhlak yang baik yang mengandung nilai-nilai ketuhanan. 

Ketiga, metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode pengamalan, 

latihan, dan metode keteladanan. Metode pengamalan dan latihan ini diharapkan 

dapat menggugah akhlak pada siswa sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang 

baik dan istiqomah dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki. Metode 

keteladanan, merupakan salah satu sarana dalam pembentukan kepribadian 

dengan memberikan contoh tauladan yang baik kepada peserta didik, sehingga 

pendidikan akhlak tidak hanya sekedar dalam materi pelajaran, perintah dan 

larangan saja.  

Perbedaan antara penelitian tersebut di atas dan penelitian sekarang 

adalah yang dahulu meneliti tentang konsep pendidikan akhlak menurut Shaykh 
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„Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>, sedangkan penelitian yang sekarang adalah meneliti 

tentang nilai-nilai keteladanan dalam kisah Shaykh „Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam 

Manaqib (al-Nu>r al-Burha>ni>)) dan relevansinya dengan tujuan dalam pendidikan 

Islam. 

 


