
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam perjalanan hidup manusia, pendidikan memegang peranan sangat 

penting guna mengantarkannya pada kesejatian hidup. Pendidikanlah yang 

mempunyai tanggungjawab untuk mengubah perilaku dan akhlak buruk menjadi 

akhlak baik. Untuk itu, peranan dan urgensi ini harus ditekankan dalam semua lini 

kehidupan.  

Terkait pentingnya pendidikan, Wajihudin Alantaqi menegaskan bahwa 

pendidikan pertama –dalam sejarah perjalanan hidup manusia –adalah pendidikan 

yang Allah Swt. berikan kepada manusia pertama, yaitu Adam as.1 Sebagaimana 

terdapat dalam firman Allah :  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:"Sesungguhnya  
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda)seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al-Baqarah [2] : 30-31).  

 

Alantaqi menambahkan bahwa tugas kekhalifahan manusia tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bimbingan Allah. Bimbingan Allah itu pun tidak 

langsung Dia sampaikan kepada manusia kecuali melalui para nabi-Nya. Melalui 

                                                        

1 Wajihudin Alantaqi, Rahasia Menjadi Guru Teladan Penuh Empati, Cetakan Pertama, 
(Jogjakarta : Garailmu, 2010), hlm. 12.  



3 

 

 

ajaran para nabi itulah secara langsung atau tidak langsung, manusia menerima 

pendidikan.2 

Namun, pendidikan tidaklah bisa terbebas dari pengaruh ideologi 

masyarakat yang mendasari pendidikan itu. Masyarakat yang berpaham 

kapitalisme atau liberalisme akan membuat pendidikan yang bertujuan untuk 

tercapainya kebutuhan pribadi tanpa menghiraukan keselamatan dan kesejahteraan 

orang lain.   

Pendidikan Islam adalah model pendidikan yang dasar dan sumbernya 

adalah berasal dari nilai-nilai mulia yang ada di dalam Islam. Tujuan pendidikan 

Islam adalah menuntun anak didik untuk mengetahui agama Islam, akhlak yang 

baik, menaruh perhatian pada syiar-syiar agama Islam, seperti salat, puasa, zakat, 

haji, menjalin persaudaraan dan hubungan yang baik antar individu serta dapat 

menghormati manusia dan pekerjaan mereka.3 

Menurut Al-Hazimi, Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan teori 

atau sekadar ilmu, tapi Islam juga mengajarkan tata cara beribadah yang benar 

sesuai dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya.4 Dari sini bisa dikatakan, bahwa 

pendidikan dimulai dari pendidikan Allah kepada rasul-Nya, lalu pendidikan 

Rasulullah Saw. kepada para sahabat beliau, dilanjutkan kepada para tabi’in dan 

seterusnya sampai sekarang bahkan sampai Hari Kiamat. 

                                                        

2 Ibid., hlm. 15.  
3 Huda Ali Jawad Al-Syamari, Thuruqu Tadrisil Tarbiyah Al-Islamiyah, Cetakan Pertama, (Kairo : 
Darul Syuruq lil Nasyr wal Tauzi’, 2005), hlm. 27.  
4 Khalid bin Hamid Al-Hazimi, Ushulut Tarbiyah Al-Islamiyah, Cetakan Ke-2, (Madinah Al-
Munawwarah : Maktabatu Daril Zaman, 2005), hlm. 5.  
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Berkaitan dengan ini, Samsul Nizar menegaskan, bahwa pada hakikatnya, 

pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. 

Lebih lanjut, beliau mengatakan :  

“ Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh 
pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung 
sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan 
memiliki sasaran pada anak didik yang senantiasa tumbuh dan 
berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan sampai akhir 
hayatnya.” 5 

 
Di samping urgensi pendidikan Islam di atas, Hasan bin Ali bin Hasan Al-

Hajjaji dalam buku yang dikarangnya ‘Al-Fikrul Tarbawi inda Ibnil Qoyyim’ 

menerangkan bahwa pendidikan Islam mempunyai beberapa dimensi yang harus 

diperhatikan, yaitu6 :  

1. Pendidikan keimanan 

2. Pendidikan spiritual  

3. Pendidikan akal  

4. Pendidikan perasaan  

5. Pendidikan akhlak 

6. Pendidikan sosial 

7. Pendidikan kehendak 

8. Pendidikan fisik 

9. Pendidikan seksual 

                                                        

5 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,(Jakarta : 
Ciputat Pers, 2002), hlm. 32.  

6 Hasan bin Ali bin Hasan Al-Hajjaji, ‘Al-Fikrul Tarbawi inda Ibnil Qoyyim’, Cetakan Pertama, 
(Jeddah : Daru Hafidz, 1988 M), hlm. 185.  
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Masalah pendidikan juga sangat ditekankan di dalam Al-Quran, misalnya 

dalam surat Ali-Imran ayat 79 :  

                              

                           

      

 “Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-
Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah 
kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan 
tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, 
karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap 
mempelajarinya.”  

 

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini turun karena sebagian ahli kitab 

(Yahudi dan Nasrani) –khususnya para rahib7nya –memerintahkan manusia untuk 

menyembahnya. Beliau mengutip penjelasan Ibnu Abbas, Abu Razin dan lainnya, 

bahwa makna kata “rabbaniy” pada ayat itu adalah orang bijak, alim (berilmu) 

dan penyantun. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kata  ُتَعلُِّمْوَن pada ayat di 

atas adalah berasal dari kata  َتْعِلْیٌم (pengajaran). 8 

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa di samping pendidikan 

memiliki peran signifikan dalam tranformasi kepribadian anak didik, materi yang 

diajarkan juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditetepkan dalam kitab 

suci yang telah Allah anugerahkan pada mereka melalui para nabi dan rasul.  
                                                        

7 Kata “Rahib” berarti “Pertapa dalam biara”. Lihat: Dendi Sugono, et. al., Kamus Bahasa 
Indonesia,  (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1155 
8 Abul Fada’ Ismail bin Umar bin Kastir al-Qurasyi Al-Dimsyiqi, Tafsirul Quranil Adzim, (tt : 
Darut Tayyibah , 1999), hlm. 66.  
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Untuk itu, Al-Quran sebagai risalah terakhir untuk nabi dan rasul terakhir 

seharusnya menjadi rujukan pendidikan bagi semua manusia karena tidak ada 

kitab yang Allah Swt. turunkan setelahnya sebagaimana tidak ada nabi yang Dia 

utus setelah nabi Muhammad Saw.  

Namun, realitanya, masih banyak pendidikan –khususnya di Indonesia –

yang tidak berdasarkan Islam, melainkan berdasarkan pemikiran-pemikiran Barat 

yang bertentangan dengan Islam, sehingga anak didiknya pun yang merupakan 

‘produk’ atau out-put pendidikan itu menjadi manusia yang jauh dari Islam walau 

pun agamanya adalah Islam.  

Hal inilah juga yang sangat disayangkan oleh Al-Hajjaji. Beliau 

mengatakan : 

“Dan hari kita menyaksikan –sangat disayangkan sekali –umat Islam 
berada dalam keterbelakangan dan tidur yang nyenyak. Hal itu terjadi 
dengan sebab yang jelas. Akal dan pikiran pun ternodai, hal inilah yang 
memudahkan musuh-musuh Islam menerkam umat Islam…Dan setelah 
berlalunya masa yang panjang, para musuh Islam berpikir untuk menjajah 
umat Islam melalui perang pemikiran (al-ghazwul fikri), yaitu dengan cara 
mendoktrin para generasi Islam dengan pemikiran dan kebudayaan 
mereka…” 9 
 
Keprihatinan lainnya adalah apabila lembaga atau institusi10 pendidikan 

Islam menjadikan penafsiran-penafsiran Al-Quran dan hadits yang keliru sebagai 

dasar dan sumber pendidikannya. Penafsiran keliru yang dimaksud adalah 

penafsiran yang hanya menggunakan nalar atau pendapat tanpa didasari dalil yang 

                                                        

9 Al-Hajjaji, Op. Cit., hlm. 22-23. 
10 Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukansuatu penyelidikan keilmuan atau 
melakukan suatu usaha. Sedangkan institusi adalah 1 lembaga; 2 badan yang dilembagakan oleh 
undang-undang, adat atau kebiasaan (spt perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dsb); 3 
gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. Lihat : Dendi Sugono, 
et. al., Kamus Bahasa Indonesia,  (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 839 dan 558.  
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kuat atau penafsiran yang menggunakan jalan atau metode hermeneutika yaitu 

semisal penafsiran teks-teks sakral keagamaan sesuai dengan konteks dan zaman 

yang dihadapi.  

Metode hermeneutika ini tentunya akan memaksa teks agar sesuai dengan 

konteks sehingga dibuatlah penafsiran yang sesuai dengan kecenderungan dan 

keinginan si penulis. Akibatnya, banyak hal-hal yang sudah disepakati 

kebenarannya oleh ulama tafsir pada masa salafussalih ditentang dan ditolak oleh 

sekelompok orang “muslim”  yang memilih hermeneutika sebagai jalan dan 

metode tafsir yang relevan untuk masa kini.  

Bahkan mereka tidak mengakui tafsir yang telah disusun ulama tafsir itu 

sebagai tafsir yang patut dijadikan acuan, tapi justru menganggapnya sebagai buah 

karya yang relatif kebenarannya sehingga siapa pun bisa menyaingi para ulama 

tafsir itu tanpa harus menguasai ilmu-ilmu alat seperti Bahasa Arab, pengetahuan 

nashik dan manshuk , asbabun nuzul dan lainnya.  

Salah seorang pendukung tafsir hermeneutika ini mengatakan:  

“Kecenderungan ini (munculnya monopoli tafsir. pen) merupakan 
konsekuensi logis dari klaim kebenaran yang menyebabkan lahirnya 
sakralisasi terhadap tafsir keagamaan. Apa yang diproduksi agamawan 
(ulama) sepanjang sejarah peradaban Islam merupakan sejarah yang 
bersifat reproduktif dan regresif, yaitu sejarah yang selalu kembali kepada 
masa lalu.” 11 

 
Perbedaan tafsir yang benar –baik bil ma’tsur maupun bil ra’yi –dengan 

hermeneutika menurut Wan Mohd Nor Wan Daud terletak pada konsepsi 

mengenai sifat dan otoritas teks serta keautentikan dan kepermanenan bahasa dan 
                                                        

11 Moh Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam, Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan 
Liberalisme, (Jogjakarta : IRCiSoD, 2006), hlm. 20.  
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pengertian kitab suci tersebut. Umat Islam secara universal mengakui Al-Quran 

sebagai kata-kata Tuhan yang diwahyukan secara verbatim kepada Nabi.12 

Beliau menerangkan lebih lanjut :  

“Sebaliknya  orang-orang Yunani, seperti orang-orang Hindu, tidak pernah  
memercayai adanya nabi atau wahyu. Pandangan keagamaan, tradisi dan 
adat istiadat orang Yunani kebanyakan didasarkan pada mitologi dan puisi, 
khususnya oleh Homer dan Hesoid…Penafsiran terhadap mitologi dan 
puisi boleh jadi sangat subjektif atau sangat dipengaruhi oleh kondisi 
keagamaan yang berlaku.”13 
 
Untuk itu, pendidikan Islam seharusnya bisa menjadi pendidikan yang 

berkembang dan maju sehingga bisa menghadang dan bahkan menyaingi 

pendidikan Islam ‘liberal’. Pendidikan Islam juga harus menjadi mercusuar yang 

menerangi sekaligus mewarnai bentuk pendidikan lainnya.  

Khusus di Indonesia sendiri, usaha untuk kemajuan pendidikan Islam 

sudah dilakukan sejak datangnya Islam ke Indonesia, bermula dari pendidikan di 

masjid dan pesantren.14 Lalu berlanjut pada masa pasca kemerdekaan Indonesia 

dalam bentuk lembaga pendidikan, di antaranya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama 

(NU), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Jamiah Al-Washiliyah, Persatuan Tarbiyah 

Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam Tionghoa (PITI) dan organisasi Islam 

lainnya.  

Untuk bisa meneruskan dan mengembangkan pendidikan Islam, maka 

semua pihak yang berkiprah dalam pendidikan harus mempunyai komitmen yang 

                                                        

12 Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad 
Naquib Al-Attas atau Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, terj. Hamid 
Fahmi. M., et. al., Cetakan Pertama, (Bandung : Mizan, 2003), hlm. 364.  
13 Ibid. 
14 Rochidin Wahab, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm. 8.  
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kuat pada Islam dan ajarannya. Asas pendidikan Islam, tujuannya, visi dan 

misinya tidak boleh keluar dari pemahaman dan penafsiran para ulama 

salafussalih atau bisa disebut sebagai ahlussunnah wal jamaah sebagai 

pemahaman mainstream umat Islam dari zaman Rasulullah Saw. sampai sekarang 

bahkan sampai Hari Kiamat.  

Namun, dalam hal ini, pendidikan Islam tidak lantas mengesampingkan 

semua pemikiran dan ide pendidikan yang berasal dari Barat dan para pakar 

pendidikan non-muslim, khususnya dalam penciptaan metode dan sarana 

pendidikan yang berbasis teknologi dan sebagainya. Hanya saja, pemikiran dan 

kreasi Barat tersebut harus diseleksi dan disesuaikan dengan ajaran Islam.  

Di samping asas yang kuat, pendidikan Islam juga harus menentukan 

tujuan yang jelas dalam pendidikan. Menurut Al-Ghazali15, tujuan murid dalam 

mempelajari segala ilmu pengetahuan adalah kesempurnaan dan keutamaan 

jiwanya.16 Sedangkan keutamaan jiwa akan diperoleh seseorang setelah jiwanya 

disucikan dari dosa. Allah berfirman :  

                                

                        

“Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 
Kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan 
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 

                                                        

15 Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ulama yang mempunyai 
gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam ini dilahirkan pada tahun 450 H / 1058 M 
di suatu kampung bernama Ghazalah, Thusia, sebuah kota di Khurasan, Persia. Lihat : Zainuddin, 
et. al. Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) hlm. 7.  

16 Ibid., hlm. 44.   
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kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa 
yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 151).  
 
Adapun tujuan lainnya seperti meluluskan anak didik dalam Ujian 

Nasional (UN), memenangkan olimpiade sains dan menjadi sekolah favorit 

bahkan bisa go internasional adalah tujuan yang juga tidak boleh dipinggirkan. 

Karena bagaimana pun juga, di samping Islam adalah agama yang sarat dengan 

ritual yang akan mengantarkan manusia pada kesuksesan di akhirat, ia juga 

agama yang mengajarkan umatnya agar bisa sukses di dunia dari berbagai bidang, 

baik sains, teknologi maupun budaya.  

Arah pendidikan Islam pun harus jelas sehingga out-put pendidikannya 

bisa terlihat nyata dalam masyarakat. Menurut Muhaimin, dalam khazanah 

pemikiran pendidikan Islam, pada umumnya para ulama berpendapat bahwa 

tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Beliau 

mengutip pendapat Muhammad Munir Mursi, bahwa pendidikan Islam itu 

diarahkan kepada peningkatan rasa takut dan ketundukan manusia kepada-Nya.17 

Muhaimin menambahkan, sebagaimana mengutip ungkapan Syafi’i 

Ma’arif sebagai berikut :  

“Kegiatan pendidikan di bumi haruslah berorientasi ke langit, suatu 
orientasi transedental, agar kegiatan itu punya makna spiritual yang 
mengatasi ruang dan waktu. Orientasi ini harus tercermin secara tajam dan 
jelas dalam rumusan filsafat pendidikan Islam yang kita belum punya itu. 
Penyusunan suatu filsafat pendidikan Islam merupakan tugas strategis 
dalam usaha pembaharuan pendidikan Islam.”18 

 

                                                        

17 Muhaimin, et. al. Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 
48.  

18 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta : PSAPM, 2003), hlm. 2.  
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Dari sini bisa ditambahkan bahwa di samping pendidikan Islam dituntut 

untuk mengarahkan anak didik pada kesadaran akan ibadah kepada Allah, ia juga 

dituntut –mengutip pendapat Mahfud Arif –lebih berorientasi pada upaya 

pemupukan wawasan keagamaan dalam kaitannya dengan pembentukan 

intelektual-keagamaan (religious intelectual building) dan pengintegrasian 

problematika empiris di sekitar anak didik. 19 

Untuk mewujudkan orientasi pendidikan sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, pendidikan Islam harus merujuk kepada Al-Quran, karena ia adalah 

sumber segala hikmah, dan ilmu. Di dalamnya juga ada hukum-hukum yang 

merupakan ketetapan Allah Swt. sebagai Tuhan yang menurunkannya.  

Allah Swt. berfirman :  

                      

“Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di 

dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada 

memahaminya?” (QS. Al-Anbiya’ [21] : 10).  

Untuk itu, seharusnya Al-Quranlah yang menjadi titik tolak sekaligus 

pijakan dari segala aktivitas, tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Di dalam 

tingkatan sumber pengambilan hukum pun Al-Quran menjadi sumber yang 

pertama dan utama, kemudian hadits, ijma dan sebagainya.  

Allah Swt. berfirman :  

                                                        

19 Mahfud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara: 
Yogyakarta, 2008), hlm. 216.  
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“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami 
turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri.” (QS. Al-Nahl [16] : 89).  
 

Sebagaimana sudah diketahui, bahwa dari 144 surat dalam Al-Quran, surat 

Al-Fatihah menempati urutan pertama. Surat tersebut adalah surat pembuka, 

sesuai namanya; Al-Fatihah (pembuka). Menurut Ibnu Jarir –sebagaimana dikutip 

Al-Qosimi –surat ini dinamakan Fatihatul kitab (pembuka kitab) karena ia 

terletak di awal surat dalam Al-Quran dan ia juga dibaca pada waktu salat.20 

Surat yang terdiri dari 7 ayat21 ini adalah surat yang sarat makna dan nilai-

nilai tauhid yang bisa menjadi asas atau dasar pendidikan Islam. Nilai-nilai tauhid 

tersebutlah yang akan membuat pendidikan Islam kuat dan kokoh di tengah 

derasnya arus pemikiran  yang bertentangan dengan Islam, lebih-lebih di era 

teknologi-informasi ini.  

Namun, nilai-nilai tauhid tersebut haruslah sesuai dengan penafsiran ulama 

tafsir. Jika bertentangan, maka nilai tersebut tidak layak dijadikan acuan. Untuk 

                                                        

20 Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin, Tafsirul Qosimi al-Musamma Mahasinat Ta’wil, Vol. 1, 
(Bairut : Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 223.  

21 ulama tafsir berbeda pendapat tentang susunan dan urutan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. 
Perbedaan ini terletak pada pertanyaan “Apakah ayat “Bismillahirrahmanirrahim” adalah bagian 
dari surat Al-Fatihah atau bukan?” lihat: Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-
Syaukani, Fathul Qodir, (Kairo : Darul Hadits, 2003 M), hlm. 37.  
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itu, seorang muslim perlu mengkaji dan menelaah tafsir untuk kemudian 

mengambil kesimpulan dan inspirasi dari tafsir itu.  

      Pada intinya, yang diharapkan dari pendidikan Islam adalah bisa mencetak 

muslim yang akidahnya kuat, tauhidnya benar dan akhlaknya mulia. Tanpa ini 

semua, pendidikan Islam hanya akan menjadi slogan tanpa makna, visi misi tanpa 

aksi dan idealisme tanpa realita.  

Al-Hazimi mengatakan :  

“Kerusakan masyarakat yang terjadi dengan segala bentuknya merupakan 
sebab gagalnya pembentukan generasi Islam. Dan inilah yang menekankan 
pada umat Islam dan manusia pada umumnya akan pentingnya konsep 
Islam, apalagi benturan peradaban yang saat ini sudah tidak dibatasi oleh 
batas-batas negara, tidak pula oleh tingginya gunung, dalamnya lautan dan 
jauhnya jarak. Inilah yang kita lihat sekarang. Bagaimana dengan besok, 
dan bagaimana dengan tahun-tahun yang akan datang?...”22 
 

      Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Aktualisasi Nilai-nilai Tauhid Surat Al-Fatihah pada Pendidikan Islam 

(Telaah  atas Tafsir Al-Qosimi dan Tafsir Fathul Qodir)”. Harapan penulis, 

semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk perkembangan pendidikan Islam.  

 

B. Batasan Masalah  

    Dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi pembahasan pada nilai-

nilai tauhid dalam surat Al-Fatihah sesuai dengan tafsir Al-Qosimi dan tafsir 

Fathul Qodir. Adapun nilai-nilai lainnya seperti nilai akhlak atau etika hanya 

menjadi data pendukung dan penguat.  

 

                                                        

22 Al-Hazimi, Op. Cit., hlm. 11.  
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C. Rumusan Masalah  

Permasalahan pokok yang akan dirumuskan dalam tesis ini adalah :  

1. Apa saja konsep pendidikan Islam yang ideal sesuai dengan  

     penjelasan pada tafsir Al-Qosimi dan tafsir Fathul Qodir tentang surat    

     Al-Fatihah ?  

2. Apa saja hubungan nilai-nilai tauhid tersebut dengan pendidikan  

  Islam ?  

3. Apa saja bentuk aktualisasi nilai-nilai tauhid tersebut pada pendidikan    

     Islam ? 

D. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui konsep pendidikan Islam yang ideal sesuai dengan  

penjelasan pada tafsir Al-Qosimi dan tafsir Fathul Qodir tentang surat 

Al-Fatihah  

2. Mengetahui hubungan nilai-nilai tauhid tersebut dengan pendidikan 

Islam 

3. Mengetahui bentuk aktualisasi nilai-nilai tauhid tersebut pada 

pendidikan Islam 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur Al-Quran 

khususnya surat Al-Fatihah sebagai dasar pendidikan Islam 

2. Sebagai referensi pendidikan Islam yang ideal  

untuk semua institusi Islam yang bergerak di bidang pendidikan  
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3. Sebagai tambahan wawasan wacana keislaman khususnya di 

bidang pendidikan untuk kemudian diaktualisasikan dalam 

praktek pendidikan  

 

E. Telaah Pustaka  

       Sudah banyak penulis yang menulis tentang pendidikan Islam. Ada yang 

menulis tentang pendidikan Islam, tapi tidak menyinggung pengaruh atau refleksi 

nilai-nilai tauhid surat Al-Fatihah terhadap  pendidikan itu. Sebaliknya, ada juga 

yang menulis tentang tauhid –khususnya nilai tauhid dalam surat Al-Fatihah –tapi  

tidak merefleksikannya pada pendidikan Islam. Dalam kajian berbentuk tesis pun, 

penulis juga belum menemukan pembahasan yang sama dengan pembahasan yang 

akan penulis kaji, meskipun dari sisi metode penelitian ada persamaan yaitu 

penelitian kualitatif-komparatif antara dua tafsir atau lebih.  

Dari kajian penulis tentang buku-buku itu, penulis belum menemukan 

pembahasan yang secara spesifik sama dengan judul atau tema yang menjadi inti 

pembahasan dari penelitian penulis. Di antara judul buku atau tesis yang telah 

penulis kaji adalah sebagai berikut :  

1. Al-Qoulul Mufid ala Kitabit Tauhid 

Kitab berbahasa Arab ini ditulis oleh ulama ternama yaitu Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam kitab ini memang dibahas 

cukup detail tentang tauhid namun tidak membahas tentang refleksi 

tauhid –khususnya dalam surat Al-Fatihah –dalam pendidikan Islam.  
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2. Konsep Pendidikan Aqidah dalam Surat Luqman Telaah atas Tafsir 

Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Munir.  

Tesis yang ditulis oleh Muchamad Toif Chasani pada tahun 2009 ini 

membahas tentang konsep pendidikan aqidah dalam surat Luqman 

beserta aplikasinya pada pendidikan. Tesis ini –ditinjau dari metode 

penelitian –sama dengan tesis penulis, tapi dari segi materi yang 

dikaji, sangat berbeda.  

3. Konsep Pendidikan Etika Bermasyarakat dalam Surat Al-Baqarah 

Telaah atas Tafsir Fi Dzilalil Quran dan Tafsir Al-Munir.  

Tesis ini ditulis oleh Muh. Mustakim pada tahun 2011. Pembahasan 

pada tesis ini berfokus pada konsep pendidikan etika dalam surat Al-

Baqarah. Tesis ini juga sama dengan tesis penulis dari segi metode, 

yaitu menggunakan metode kualitaif-komparatif, namun berbeda dari 

segi inti pembahasan.  

4. Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani 

Indonesia.  

Buku yang ditulis oleh Prof. H. Imam Barnadib, MA,. Ph.D ini di 

antaranya membahas tentang konsep masyarakat madani, pembaruan 

paradigma pendidikan Islam dan lainnya. Dalam pembahasannya, 

penulis tidak menemukan kajian tentang refleksi nilai-nilai tauhid 

surat Al-Fatihah pada pendidikan.  

5. Falsafah Pendidikan Islam.  
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Buku ini adalah karangan Prof. Dr. Omar Mohammad Al-Toumy Al-

Syaibani dengan judul dalam Bahasa Arab “Falsafatut Tarbiyah Al-

Islamiyyah” lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Dr. 

Hasan Langgulung dan diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada 

tahun 1979. Meskipun buku tebal ini sarat dengan pembahasan 

tentang falsafah pendidikan Islam, namun di dalamnya tidak dibahas 

secara spesifik tentang refleksi nilai-nilai tauhid surat Al-Fatihah pada 

pendidikan Islam.  

Dari semua buku dan tesis yang penulis sebutkan di atas, bisa dikatakan 

bahwa –sejauh pengetahuan  penulis –tidak  ada buku yang membahas materi 

yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti.  

 

F. Metode Penelitian  

  1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif23-

komparatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk 

selanjutnya dikaji dan dibandingkan dengan data lainnya, baik berisi penjelasan, 

pendapat atau argumen yang kuat.  

Dalam hal komparasi data, penulis mengambil data pokok dari kitab tafsir, 

yaitu tafsir Al-Qosimi dan tafsir Fathul Qodir. Dari komparasi kedua tafsir ini, 

                                                        

23 Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 
adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data diadakan secara gabungan. Lihat : 
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan Pertama, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 1.  
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penulis akan menyimpulkan tentang kesamaan dan perbedaannya dalam sebuah 

penafsiran tentang materi yang penulis kaji.  

  2. Sumber Data 

 Data yang akan penulis gunakan bersumber dari data primer dan sekunder. 

Data primer yang penulis ambil adalah tafsir Al-Qosimi dan tafsir Fathul Qodir 

tentang surat Al-Fatihah. Sedangkan data sekundernya, penulis mengambil dari 

tafsir-tafsir lainnya yang menguatkan penafsiran kedua tafsir yang penulis sebut di 

atas, seperti tafsir Ibnu Katsir dan lainnya.  

 Untuk data sekunder yang berkaitan langsung dengan pendidikan Islam 

yang juga akan penulis jadikan rujukan penguat dan pelengkap di antaranya 

adalah:  

a. Ushulul Tarbiyah Al-Islamiyah, karangan Khalid bin Hamid Al-

Hazimi 

b. Thuruqu Tadrisil Tarbiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Huda Ali 

Jawad Al-Syamari 

c. “Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali” yang disusun oleh 

Zainuddin dkk.,   

d. Referensi lainnya.  

  3. Metode Pengumpulan Data 

 Berkaitan dengan pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

kepustakaan (library research). Langkah awal yang dilakukan adalah 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul atau tema penelitian untuk 
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kemudian dikaji dan dianalisa. Setelah itu, diambil kesimpulan dari hasil kajian 

dan analisa itu.  

  4. Metode Analisa Data 

  Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 

 Metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan tafsir Al-Qosimi dan 

tafsir Fathul Qodir atas surat Al-Fatihah. 

 Metode komparatif. Dengan metode ini –pada beberapa pembahasan –

penulis membandingkan penafsiran dalam tafsir Al-Qosimi dan Tafsir 

Fathul Qodir atas surat Al-Fatihah. Metode ini bukan bertujuan untuk 

melebihkan satu tafsir dengan tafsir lainnya, tapi untuk membuat 

perbandingan itu sebagai penguat satu sama lain.  

 Metode analisa. Selanjutnya, penulis melakukan analisa terhadap kedua 

penafsiran itu untuk kemudian penulis ambil kesimpulan (isthimbath) dan 

refleksi atas ayat yang ditafsirkan. Dari hasil refleksi inilah, penulis 

menentukan konsep aktualisasi hasil data pada tataran praktek riil dan 

nyata.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Setiap bab terdiri dari sub-bab yang 

memperinci pembahasan. Adapun pada bab I, penulis membahas tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
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Dilanjutkan pada bab II yang berisi pembahasan tentang konsep tauhid 

dalam Islam dan keutamaan surat Al-Fatihah serta pendidikan Islam. Sub-bab dari 

pembahasan ini di antaranya: a). Pengertian tauhid , b). Macam-macam Tauhid, 

c). Urgensi tauhid .  

Untuk bab III, penulis membahas dua pembahasan pokok, yaitu tentang 

konsep tafsir Al-Qosimi dan tafsir Fathul Qodir. Masing-masing dari pembahasan 

tafsir itu, penulis membahas tentang riwayat hidup penulis tafsir, metode 

penyusunan tafsirnya, kitab-kitab yang dikarangnya, guru-gurunya serta 

karekteristik tafsirnya.  

Selanjutnya, pada bab IV, pembahasan penulis berfokus pada inti 

penelitian yaitu tentang aktualisasi nilai-nilai tauhid surat Al-Fatihah pada 

pendidikan Islam. Bab ini terbagi menjadi sub-sub bab, di antaranya refleksi nilai-

nilai tauhid Al-Fatihah pada pendidikan Islam, hubungan tauhid dengan 

pendidikan Islam serta aktulisasi nilai-nilai tauhid itu pada pendidikan Islam.  

Pada bab V yang merupakan bab terakhir, penulis menutup pembahasan 

ini dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang akan  

menjadi sumbangsih pemikiran demi kebaikan dan perbaikan pendidikan Islam 

sekarang dan di masa depan.   

 

 

 


