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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sastra sebagai cermin masyarakat menggambarkan kehidupan

masyarakat yang lekat dengan media bahasa. Sastra “menyajikan

kehidupan” dan sebagian besar “kehidupan” terdiri dari kenyatan sosial.

Walaupun adakalanya karya sastra juga melakukan peniruan terhadap alam

dan dunia subjektif manusia. Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah

geografis atau bahasa.  Jadi,  yang termasuk dalam kategori sastra adalah:

novel, ceritra pendek/cerpen(tulis/lisan), syair,  pantun, sandiwara/drama,

lukisan/kaligrafi (http://id.wikipedia.org/wiki/sastra).

Novel adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel

merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan mempunyai

unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang

kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.

Dalam sebuah novel, si pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk

mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realitas kehidupan

melalui cerita yang terkandung dalam novel tersebut. Menurut kesusastraan

Indonesia modern, novel berbeda dengan roman. Sebuah roman menyajikan

alur cerita yang lebih kompleks dan jumlah tokoh atau pemeran yang lebih

banyak. Hal ini sangat berbeda dengan novel yang lebih sederhana dalam

penyajian alur cerita dan tokoh cerita yang ditampilkan dalam cerita yang

tidak terlalu banyak (http:// id.wikipedia.org/wiki/novel). Terdapat beberapa
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novel yang menyajikan realitas kehidupan dengan cerita yang cukup

menarik, antara lain:

Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, secara umum

menceritakan tentang kegigihan seorang guru dan perjuangan luar biasa

mendidik anak-anak di salah satu sekolah Muhammadiyah dan

menceritakan perjalanan seseorang untuk meraih impian.

Salah satu novel yang menpunyai alur cerita yang mudah dipahami

dengan bahasa yang mudah dicerna pembaca adalah novel karya

Habiburrahman El-Shirazy, Ayat-Ayat Cinta. Novel ini menceritakan

tentang ketulusan cinta manusia, sehingga kekuatan cinta itu dijadikan

modal untuk membina rumah tangga.

Saat ini salah satu novel yang menarik adalah Sang Pencerah karya

Akmal Nasery Basral. Novel ini menceritakan tentang tokoh pendiri

Muhammadiyah KH.Ahmad Dahlan dengan perjuangannya untuk

menyampaikan agama Islam di daerah Kauman Yogyakarta. Sang pencerah

juga menceritakan bagaimana perbedaan pemikiran yang sangat mendasar

tentang pokok-pokok ajaran Islam antara sekelompok pembesar atau tokoh

agama(Imam masjid gede Yogyakarta) di Kauman dengan Muhammad

Darwis (nama kecil Ahmad Dahlan) cucu dari syaikh Maulana Malik

Ibrahim.

Pelaksanaan agama Islam saat itu masih bercampur dengan ajaran

kejawen dengan pengaruh ajaran masa lalu yaitu ajaran Hindu dan Budha.

Dengan adanya hal itu, maka Muhammad Darwis dewasa sudah merasakan
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ketidaknyamanan melihat masyarakat sekitarnya melaksanakan ibadah yang

tidak cocok dengan ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Beberapa kejanggalan yang dia temukan dalam masyarakatnya masa

itu, di antaranya masalah yasinan,

“dalam  perjalanan pulang ke rumah, aku kembali terdiam. Sederet
pertanyaan mengisi kepalaku. Mengapa untuk mengadakan yasinan 40
hari seorang anggota keluarga yang sudah wafat, anggota keluarga
yang masih hidup harus meminjam uang kepada orang lain? Apakah
itu tidak memberatkan bagi yang masih hidup? Apakah hal ini
memang diajarkan oleh Kanjeng  Nabi Muhammad  panutan umat
manusia? ( Sang Pencerah:32)

Dengan adanya beberapa kejanggalan yang dia rasakan

mengakibatkan KH.Ahmad Dahlan kemudian mempunyai semangat untuk

memperdalam ilmu keislaman, yang akhirnya dengan ilmu yang dia miliki

diharapkan mampu memberikan pendidikan di lingkungan sekitar dan pulau

Jawa khususnya tentang bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya

dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam mengajarkan ajaran Islam KH.Ahmad Dahlan mempunyai

beberapa cara yang sangat unik, diantaranya; dengan memainkan biola,

membahas kentut dari seorang muridnya, selalu mengajukan pertanyaan

terlebih dahulu untuk membuka sebuah transfer ilmu, selalu menyisipkan

nasehat di setiap pengajaran yang beliau sampaikan kepada murid-

muridnya, dan masih banyak lagi cara-cara yang beliau terapkan untuk

menyampaikan ajaran Islam, sehingga Islam tidak menjadi agama yang

dianggap ekstrim bagi pemeluknya dan bahkan bagi pemeluk ajaran lain.

Novel ini mampu menghadirkan sosok K.H.Ahmad Dahlan, pendiri

Muhammadiyah, seorang yang sedikit berbicara tetapi kaya gagasan, teguh
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hidup sederhana tetapi mampu mengembangkan amal yang mengubah

dunia, suka berdebat tetapi hangat bersahabat. Dengan gaya bahasa yang

mengalir, novel ini menuntun pembaca menapaki jalan terang kehidupan

tanpa harus menggurui (Mu’ti: 2010)

“Dari ujung mataku, kulihat kebingungan di wajah para remaja
itu.” Kenapa main musik londo Kyai?” Tanya Jazuli.

“Memang kenapa? “Aku balik bertanya. Mereka tampak semakin
bingung,” Bukannya alat musik itu bikinan orang kafir?” sanggah
Daniel.

“Orangnya yang kafir, alat musiknya tidak ada yang muslim atau
yang kafir,” jawabku sambil kembali menggesekkan biola perlahan-
lahan.(Sang Pencerah:181)

Begitulah sepenggal percakapan yang terjadi antara K.H. Ahmad

Dahlan dengan beberapa muridnya. Begitulah kontroversi  K.H. Ahmad

Dahlan. Dia merupakan sosok anak muda pendobrak tradisi, yang tak lain

berniat agar Islam kembali menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan Islam

yang menyulitkan pemeluknya sendiri. Pada masanya, dia bahkan dianggap

kafir, tetapi beberapa orang yang berfikiran terbuka dan banyak anak-anak

muda yang kritis menyukai caranya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk

meneliti bagaimana sebenarnya metode pengajaran atau pendidikan islam

K.H.Ahmad Dahlan yang terdapat dalam novel tersebut sehingga mampu

diterima “kawan” atau bahkan “lawan”, dengan judul : Studi terhadap

Metode Pendidikan Islam KH.Ahmad Dahlan dalam Novel Sang Pencerah.

A. Penegasan Istilah

Agar mempermudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam

memahami penelitian kami yang berjudul: Studi terhadap Metode
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Pendidikan Islam KH.Ahmad Dahlan dalam Novel Sang Pencerah penulis

menyertakan penegasan istilah  :

1. Metode Pendidikan Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metode adalah cara yang

teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud ( dalam ilmu

pengetahuan dsb); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

( Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1997: 652)

Metode, dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah thariqah yang

berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan

suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu

harus diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka

mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik

menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan

baik.

Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan

oleh guru dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses

pembelajaran.

Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut

permasalahan individu atau sosial peserta didik dan pendidikan itu

sendiri, sehingga dalam menggunakan metode seorang pendidik harus

memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab

metode pendidikan  itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju

tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang
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pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut

( Ramayulis, 2002:185).

Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tentang metode yang disebut

metodologi memberikan gambaran jelas bahwa bagaimana suatu metode

mendidik atau mengajar dapat menjadi efektif atau tidak, terutama

didasarkan atas pandangan-pandangan psikologis bukan atas dasar

pandangan administratif.

Tujuan mempergunakan suatu metode yang paling tepat dalam

pendidikan  ialah untuk memperoleh efektivitas dari kegunaan metode itu

sendiri. Efektivitas itu dapat diketahui dari kesenangan pendidik yang

memakainya di satu pihak, serta timbulnya minat dan perhatian dari anak

didik di lain pihak. Dalam proses kependidikan dan pengajaran, kedua

belah pihak timbul rasa senagn mengerjakan sesuatu pekerjaan karena

apa yang dikerjakan itu bermanfaat buat mereka ( Arifin, 2003:92).

Jadi  metode pendidikan Islam adalah cara yang terbaik yang telah

dipikirkan untuk menyampaikan pendidikan Islam kepada peserta didik

untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam hal ini jelas adalah ajaran

Islam.

2. KH. Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan adalah seorang pembaharu Islam yang bercita-

cita dan beramal untuk menjadikan agama Islam sebagai agama yang

membahagiakan umat ( Ma’nun dalam skripsinya, metode pendidikan

KH. Ahmad Dahlan: 2006: 1)
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Jadi KH. Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaharuan Islam.

Beliaulah yang mendirikan organisasi Muhammadiyah.

3. Novel Sang Pencerah

Novel umumnya terdiri dari sejumlah bab yang masing-masing

berisi cerita yang berbeda. Hubungan antarbab, kadang-kadang

merupakan hubungan sebab akibat, atau hubungan kronologis biasa saja,

bab yang satu merupakan kelanjutan dari bab-bab yang lian. Keutuhan

cerita dalam sebuah novel meliputi keseluruhan bab ( Nurgiyantoro:

2010: 14).

Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral adalah novel

yang mengungkap sisi manusiawi seorang Ahmad Dahlan ( Bramantyo,

komentarnya terhadap novel sang pencerah).

Jadi novel Sang Pencerah adalah novel yang menggambarkan

bagaimana kehidupan seorang K.H. Ahmad Dahlan yang berada di

lingkungan “Jahiliyah” sehingga dia berjuang untuk mencerdaskan

masyarakat dengan pemikirannya, gagasan, serta amalan yang dia

kerjakan untuk meluruskan  ajaran agama yang saat itu jauh dari ajaran

kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Dari judul yang dijabarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui

bagaimana metode dan pelajaran agama Islam yang di sampaikan oleh

KH.Ahmad Dahlan dalam novel Sang Pencerah.
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B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam

kegiatan penelitian, sebab masalah merupakan objek yang akan diteliti dan

dicari jalan keluarnya melalui penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang

yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pendidikan Islam K.H. Ahmad Dahlan yang

terdapat dalam novel Sang Pencerah ?

2. Apa saja pelajaran agama Islam yang diajarkan K.H. Ahmad Dahlan

yang terdapat dalam novel Sang Pencerah

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang

hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala

yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan

permasalahannya.

Tujuan dalam penelitian akan sangat membantu terhadap

pencapaian hasil yang optimal dan dapat memberikan arah terhadap

kegiatan yang akan dijalankan dalam penelitian itu.

Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan

masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan

untuk:
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a. Mengetahui  metode pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan

berdasarkan studi terhadap novel Sang Pencerah.

b. Mengetahui   pelajaran agama Islam yang diajarkan oleh  K.H.

Ahmad Dahlan  berdasarkan  isi novel Sang Pencerah.

2. Manfaat

a. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi kepada para pengkaji dan peminat pendidikan Islam

tentang keunggulan metode pendidikan KH.Ahmad Dahlan,

sebagai rujukan teoritis bagi penelitian yang lebih mendalam

tentang metode pendidikan KH.Ahmad Dahlan studi terhadap

novel Sang Pencerah.

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan bagi para guru PAI dalam upaya mengaktualisasikan

nilai-nilai keislaman dalam kehidupan peserta didik, khususnya

dalam menerapkan metode pendidikan Islam yang tepat guna.

Penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi para konseptor dan

praktisi pendidikan Islam dalam mengembangkan metode

pendidikan Islam yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka mengenai penelitian yang

berkaitan langsung dengan penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa
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yang membahas topik ini belum ada. Namun ada beberapa skripsi yang

perlu penulis cermati, yaitu hasil penelitian skripsi yang membahas tentang

topik K.H.Ahmad Dahlan dan Organisasi Muhammadiyah yang beliau

dirikan, di antaranya:

1. Arni Kurniawati Husna ( UIN Sunan Kali Jaga: 2000) dalam skripsinya

yang berjudul “Pemikiran KH.Ahmad Dahlan tentang Pembaharuan

Pendidikan Islam di Indonesia” menyimpulkan bahwa konsep

pembaharuan pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan menitikberatkan

dalam bidang pendidikan.

2. Arif Kurniawan ( UIN Sunan Kali Jaga: 2001) dalam skripsinya yang

berjudul “ Peran Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan

Islam di Era Kolonial ” menyimpulkan bahwa peran Muhammadiyah

sangat besar dalam pembaharuan tentang pendidikan Islam pada era

kolonial.

3. Choirul Hidayati ( UIN Sunan Kali Jaga: 1980) dalam skripsinya yang

berjudul “ Saham KH.Ahmad Dahlan dalam Membangun Islam di

Indomesia” menyimpulkan bahwa KH.Ahmad Dahlan memberikan

sumbangan pemikiranya bagi bangsa Indonesia meliputi agama,

pendidikan, sosial dan politik.

Setelah melakukan kajian pustaka di atas, maka penulis perlu

menjelaskan objek kajian yang menjadi pembeda antara topik

pembahasan skripsi penulis dengan uraian skripsi di atas.

Setelah melakukan kajian analisis secara mendalam, maka penulis

berkesimpulan bahwa topik pembahasan skripsi penulis memiliki daya
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pembeda dengan hasil karya penulisan skripsi di atas. Adapun objek

kajian yang dimaksud penulis yang menjadi pembeda dari skripsi di atas

adalah, bahwa topik pembahasan skripsi penulis menitiktekankan pada

metode pendidikan Islam serta pelajaran agama Islam yang disampaikan

K.H. Ahmad Dahlan berdasarkan studi terhadap novel Sang Pencerah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ( Sugiyono, 2008:3).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan

menggunakan pendekatan deskriptif analisis( descriptive of analyze

research), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran

seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi

serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan

(Munzir, 1999:62). Prosedur dari penelitian ini adalah untuk

menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah dilakukan

analisis pemikiran (content analyze ) dari suatu teks, ( Robert B dan

Steven J, dalam Moleong, 1993 : 3 ).

2. Sumber Data

Pengumpulan data dapat mengunakan sumber data primer dan

sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber
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sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data ( Sugiyono, 2009:62 ).

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah novel yang

berjudul Sang Pencerah karya Akmal Nashery Basral.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis menggunakan sumber data pendukung sumber data

primer dengan buku-buku seputar pendiri Muhammadiyah KH.

Ahmad Dahlan dan yang lainnya. Karena penelitian ini berjenis

penelitian kepustakaan tentu digunakan sumber data buku penunjang

diantaranya; Matahari-Matahari Muhammadiyah, Matahari

Pembaharuan, Komik Muhammadiyah, Islam Berkemajuan Kisah

Perjuangan KH. Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini adalah

metode dokumentasi (documentation research method). Model metode

dokumentasi yaitu model penelitian dengan mencari data dengan

menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut

bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi dan lain-lain

(Sugiyono, 2009:82). Dalam hal ini pengumpulan data digali dengan

novel Sang Pencerah dan buku-buku penunjang yang lain.
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4. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan maka kami

menggunakan pendekatan analisis deskriptif (descriptive analyze

research ). Analisis deskripsi ini mengenai bibliografi yaitu pencarian

berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari,

menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi

terhadap hasil penelitian yang dilakukan (Munzir, 1999 : 62). Prosedur

dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang

berupa data tertulis setelah dilakukan analisis pemikiran (content

analyze) dari suatu teks, (Robert B dan Steven J, dalam Moleong, 1993

: 3)

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersusun secara terarah, maka skripsi

dengan judul “ Studi terhadap Metode Pendidikan Islam KH. Ahmad

Dahlan dalam Novel Sang Pencerah” ini menggunakan sistematika sebagai

berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat tentang penegasan

istilah, latar belakang masalah,  alasan pemilihan judul, penegasan istilah,

rumusan teoritik, rumusan  masalah, tujuan dan  manfaat penelitian,kajian

pustaka, metode penelitian,sistematika pembahasan.

Bab kedua, telaah teoritik tentang  metode pendidikan Islam dan

novel, yang mencakup dasar-dasar pendidikan Islam, prinsip-prinsip

pendidikan  islam, serta karakteristik pendidikan Islam dan  memabahas
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berbagai macam  metode pendidikan Islam, membahas novel secara

teoritik serta menjelaskan fungsi novel dalam pendidikan Islam.

Bab ketiga, membahas tentang  deskripsi umum novel sang

pencerah dan riwayat hidup KH.Ahmad Dahlan yang meliputi tentang

riwayat hidup dan keadaan sosial masyarakat secara singkat serta

mengemukakan data metode pendidikan dan materi pelajaran agama

Islam yang disampaikan  KH.Ahmad Dahlan dalam novel Sang Pencerah.

Bab keempat, membahas tentang analisis metode pendidikan

Islam yang digunakan oleh KH.Ahmad Dahlan studi terhadap novel Sang

Pencerah. Dalam bab ini penulis berusaha menganalisis dan mengkaji

lebih jauh tentang  metode pendidikan Islam KH.Ahmad Dahlan yang

terdapat dalam novel sang pencerah, serta berusaha mengkaji lebih jauh

tentang  pelajaran agama Islam apa saja yang diajarkan oleh K.H Ahmad

Dahlan yang terdapat dalam novel sang pencerah.

Bab kelima, bab terakhir penutup yang berisi kesimpulan, saran

dan kata penutup. Dalam bab ini, penulis mengemukakan hasil penelitian

skripsi dalam sebuah kesimpulan dengan disertai saran-saran yang

sifatnya membangun.

Daftar Pustaka


