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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berusaha mewujudkan

ketundukan manusia kepada Allah, dan membebaskan mereka dari

penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah

semata. Ini dilakukan dengan cara membebaskan manusia dari kekuasaan

manusia, baik kedaulatan mereka, hukum-hukum mereka, nilai-nilai mereka,

atau tradisi-tradisi mereka. Semuanya harus dibebaskan menuju satu

kekuasaan, satu hukum, yaitu Allah dalam semua dimensi kehidupan.

Pendidikan sebagai suatu usaha seseorang yang bertanggung jawab

memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik dalam proses

perkembangan jasmani dan rohaninya dengan tujuan untuk mencapai

kedewasaan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai makhluk Allah,

sebagai khalifah di bumi, dan sebagai makhluk sosial berkepribadian mandiri

(Uhbiyati, 1998: 65)

Islam adalah menempuh jalan keselamatan, dengan jalan menyerahkan

diri seutuhnya kepada Allah, melaksanakan dengan penuh ketaatan dan

kepatuhan terhadap segala ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah

untuk mencapai keselarasan dan kesejahteraan hidup dengan penuh kedamaian

dan keamanan (Zuhairi, 2004: 36)

Aqidah merupakan sendi asasi yang diatasnya berdiri bangunan yaitu

agama Islam, maka setiap langkah dan gerak seorang muslim selalu bertalian
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erat dengannya. Aqidah berfungsi sebagai monitor dan pemandu akurat yang

dapat mengatur dan menggerakkan setiap gerak langkah manusia. Aqidah

merupakan otak dan memutuskan setiap langkah manusia bila terjadi sedikit

ketidakberesan maka akan menimbulkan kerusakan pada gerak langkah yang

diciptakannya sehingga menyimpang dari jalan yang lurus (Azzam, 1994: 9).

Orang Islam beriman kepada Allah dalam arti membenarkan eksistensi

Allah Pencipta langit dan bumi, bahwa Allah mengetahui alam ghaib dan alam

nyata, bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak

disembah kecuali Dia. Allah maha agung dan Mahatinggi yang bersifatkan

seluruh kesempurnaan dan bersih dari semua kekurangan. Iman seperti itu

adalah petunjuk Allah (Al-Jazairi, 2007: 1)

Pendidikan aqidah adalah unsur yang paling urgen dalam agama Islam.

Tidaklah Allah menciptakan alam semesta ini, melainkan agar mereka

menyembah kepada-Nya. Al-Qur'an dalam banyak ayatnya menekankan

tentang arti penting aqidah/tauhid dan menjelaskan bahaya syirik. Bahkan

Allah mengutus semua Rasul agar setiap dari mereka menyeru manusia untuk

mengesakan-Nya. Allah berfirman :

!$tB ur$uZù= y™ö‘ r&` ÏBš• Î= ö6 s%` ÏB@Aqß™ §‘žw Î)ûÓ Çrq çRÏmø‹s9Î)¼çm̄Rr&Iwtm» s9Î)Hw Î)O$tRr&

Èbrß‰ç7ôã $$sùÇËÎÈ

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami
wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan
Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku .  (QS. al-Anbiya [21]: 25)

 Pendidikan aqidah adalah persoalan pertama yang diserukan

Rasulullah Saw. Ketika beliau diutus kepermukaan bumi. Lamanya dakwah
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Rasulullah Saw. Dalam rangka mengajak umat agar bersedia mentauhidkan

Allah Swt. Menunjukkan betapa pentingnya materi pendidikan aqidah Islam

untuk diteliti.

Pendidikan aqidah dapat diklarifikasikan menjadi enam unsur yang

wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa

menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.

Keenam unsur tersebut adalah: iman kepada Allah, iman kepada Malaikat,

Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah. iman kepada

Hari Akhir dan iman kepada Qadha dan Qodar.

Rasulullah tinggal di kota Makkah selama tiga belas tahun. Selama itu,

beliau tiada henti-hentinya mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah,

memohon hanya kepada-Nya semata, tidak kepada yang lain. Di antara wahyu

yang diturunkan kepada beliau saat itu adalah:

ö@è%!$yJ ¯RÎ)(#qãã ÷Š r&’În1u‘Iw urà8ÎŽ õ° é&ÿ¾ÏmÎ/#Y‰tnr&ÇËÉÈ

Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak
mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya .  (QS. al-Jin [72]: 20)

  Aqidah Tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan

(yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Maknanya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah

yang benar kecuali apa yang dibawa oleh Rasululla. Kalimat ini merupakan

kalimat syahadat. Orang yang mengikrarkannya akan masuk surga selama ia

tidak dirusak dengan sesuatu yang bisa membatalkannya, misalnya syirik dan

kufur.
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Rasulullah saw. dan generasi awal umat ini benar-benar menyadari

bahwa masyarakat paganis ekstrim dari keturunan Quraisy dan semua

kelompok yang sejenis dengannya tidak akan pernah membiarkan umat Islam

begitu saja memperoleh kebebasan beragama mereka di Kota Yatsrib, setelah

sebelumnya mereka diusir beramai-ramai dari Kota Makkah dan sekitarnya.

Untuk ini, umat Islam pun mempersiapkan segalanya. Di Kota Madinah

mereka berlatih agar mereka tidak lagi dilecehkan. Selain agar orang

musyrikin maupun kabilah-kabilah lainnya, sadar akan kekuatan Islam yang

selama ini tersembunyi. Inilah yang sekiranya dapat menggetarkan mereka

sehingga mereka tidak menyerang umat Islam di Kota Madinah. Lebih dari

itu, hal ini agar masyarakat Quraisy paham bahwa orang-orang Muhajirin

yang selama ini lari dari tekanan penindasan bukanlah pada posisi yang lemah

dan hina. Namun kini mereka telah berubah menjadi satu komunitas yang kuat

yang mampu menggetarkan dan patut diperhitungkan. Itu terbukti dalam

peristiwa perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin.

Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam

melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau

17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah 313 orang

bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekkah yang berjumlah 1.000

orang. Setelah bertempur habis-habisan, pasukan Muslim berhasil

menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy, yang kemudian mundur

dalam kekacauan



5

Dalam peperangan ini banyak gambaran mempesona yang

menampakkan kekuatan dan kekokohan iman. Sebab dalam peperangan ini

banyak bapak yang harus berhadapan dengan anaknya sendiri, saudara harus

berhadapan dengan saudaranya sendiri, namun pijakan masing-masing

berbeda dan kedua belah pihak dipisahkan dengan pedang, yang satu harus

menundukkan yang lain dan kemarahan pun menjadi lebur (Al-Mubarakfury,

2004: 291)

Disebut sebagai peristiwa besar, karena perang Badar merupakan awal

perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam

dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari teradinya

peristiwa tersebut dengan Yaum Al Furqan (hari pembeda) karena pada waktu

itu, Allah hendak membedakan antara yang haq dengan yang batil. Di saat

itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang

terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali

lipat. Dalam peristiwa ini keimanan kaum muslimin betul-betul diuji. Dengan

aqidah yang kokoh tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan.

Sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan

memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

meneliti nilai-nilai Aqidah yang terdapat dalam perang tersebut, dengan judul

Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah dalam Perang Badar.
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B. Penegasan Istilah

Agar mempermudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam

memahami penelitian kami yang berjudul: Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah

dalam Perang Badar penulis menyertakan penegasan istilah dalam judul

tersebut.

1. Nilai

Nilai, Inggris  (value);  Latin  (valere)  berarti: berguna, berdaya,

berlaku. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat

disukai, diinginkan dan dimanfaatkan (Kamus Besar Ilmu Pengetahuan,

2006: 721).

2. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia

melalui upaya pengajaran dan latihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

1989: 204). Dalam Ensiklopedi Pendidikan  disebutkan bahwa

pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan

pengaruhnya meningkatkan peserta didik untuk mencapai kedewasaan yang

dapat diartikan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatan

secara moril (Porbakawatja, 1990: 60).

3. Aqidah

Aqidah secara etimologis berasal dari kata Aqada-ya qidu-aqdan-

aqidatun memiliki beberapa makna diantaranya simpul, kokoh, ikatan dan

perjanjian. Setelah aqdan terbentuk aqidah berati keyakinan. Sedangkan
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makna aqidah secara terminologis menurut Hasan Albana adalah beberapa

perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan

ketentraman jiwa menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun

dengan keragu-raguan (Shobron, 2004: 2)

4. Perang Badar

Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam

melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi

atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah

313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekkah yang

berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam,

pasukan Muslim menghancurkan barisan pasukan Quraisy, yang kemudian

mundur dalam kekacauan (http://id.wikipedia.org/wiki/pertempuran badar).

Dari penegasan istilah tersebut maksud dari penilitian yang berjudul

nilai-nilai pendidikan aqidah dalam Perang Badar yaitu nilai pendidikan

aqidah yang dapat diambil dalam perang Badar untuk mengubah cara berfikir

atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran dan latihan berdasarkan pada aqidah yang

benar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat

dirumuskan sebagai berikut: Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah apa saja yang

terkandung dalam perang Badar ?

http://id.wikipedia.org/wiki/pertempuran
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.  Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-

nilai pendidikan Aqidah dalam Perang Badar.

2.  Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

tentang penentuan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki manusia dan

dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya dalam pendidikan Islam.

b.  Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam

memahami nilai yang terkandung dalam perang Badar mengenai

pendidikan aqidah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjuauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga

secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Tinjauan pustaka ini berfungsi

sebagai dasar otentik tentang orisinilitas atas keaslian penelitian.

Berikut ini akan diurutkan beberapa penelitian-penelitian sudah ada,

yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Sila Harnani (UMS, 2005), yaitu Nilai

pendidikan Aqidah pada Surah Qoof Ayat 19-23 . Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa secara i’tiqodi keyakinan hari akhir melahirkan sikap

menjaga diri dari perbuatan yang jahat dan menjaga diri dari perbuatan yang

jahat dan menjaga diri agar tetap diisi dengan perbuatan baik.

Rastato (UMS, 2003) yaitu Studi Kritis Cerita Wayang Dewa Ruci

Ditinjau Dari Pendidikan Aqidah . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

dalam cerita wayang dewa ruci intinya adalah mengajarkan tentang ajaran

pamoring kawula gusti. Sebauah kesadaran seorang hamba yang mampu

membersihkan jasmani dan rohani dari hal-hal yang berpangkal materealistis,

sehingga mampu menangkap hidayah ke-Maha Tunggalan dan ke-Maha

Ciptaan Allah di alam dan diri-Nya. Memandang alam ini tidak hanya sebatas

wujud benda tetapi dibalik kebendaan itu terdapat sifat-sifat Allah. Di dalam

Cerita Dewa Ruci terdapat nilai-nilai pendidiakan aqidah yaitu tentang

ketauhidan atau mengesakan dengan jalan perenungan Allah melalui alam

ciptaan-Nya dan didalam diri manusia selaku hambnya sehingga tercapai

pemahaman tentang ke-Maha Tunggalan dan ke-Maha Ciptaan Allah yang

terdapat dibalik seluruh alam dan di dalam diri-Nya.

Sri Puji Ashaniyati (UMS, 2008) yaitu “Pendidikan Aqidah Dalam

Kisah Havy Bin Yaqzan . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses

pengembangan potensi aqidah dalam Kisah Havy Bin Yaqzan adalah tahap

pengembangan pengetahuan indrawi agar manusia dapat dengan nyata melihat

bukti adanya Tuhan, yaitu dari alam semesta. Tahap selanjutnya
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pengembangan pengetahuan akali. Dengan akal manusia bisa mengenal

adanya wujud lain dibalik wujud alam semesta. Kemudian tahap

pengembangan batin dilakukan untuk menyingkap rahasia alam agar

menumbuhkan keyakinan yang mengakar kuat, sehingga manusia dalam tahap

ini mampu ma rifah dengan Tuhan.

Pradani Istyadikta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yaitu “Nilai-Nilai

Pendidikan Aqidah dalam Perenungan Ayat-ayat Kauniyyah Melalui Fakta

Pencipta pada Semut  Hasil dari penelitian ini adalah:(1) Nilai-nilai

pendidikan aqidah dalam fakta penciptan semut antara lain adalah sarana

ma'rifatullah (mengenal Allah swt), bukti kebenaran dan petunjuk Alquran,

menguatkan keyakinan kepada Allah swt dengan mengobservasi alam

semesta, membuktikan kelemahan sistem anti Tuhan dan memahami

kekuasaan tinggi Allah swt dan seni tiada tara ciptaan-Nya.(2) Implementasi

nilai-nilai pendidikan aqidah dalam fakta penciptaan semut dalam

pembelajaran aqidah adalah bahwa untuk membentuk keyakinan yang utuh

dan kuat diperlukan keterpaduan antara pemahaman ayat-ayat qauliyyah,

hadist shahih dan juga perenungan alam semesta dengan kata lain memadukan

dzikir dan pikir, tafakkur juga tadabbur.

Faizin (UMS, 2007) yaitu Pendidikan Aqidah di Madrasah

Tsanawiyah Al-Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang  menyimpulkan

bahwa pendidikan aqidah di Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyad selalu mengacu

kepada visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyad dan tidak keluar dari

Al-quran dan sunnah serta memiliki factor-faktor sebagai berikut: dasar dan
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tujuan, pendidikan, peserta didik, materi pendidikan aqidah, metode,

lingkungan dan evaluasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, diketahui bahwa pendidikan

Aqidah memang menjadi penting untuk diteliti dan sepanjang pengetahuan

penulis belum ada yang meneliti tentang Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah dalam

Perang Badar, oleh karena itu penelitian ini terbilang baru karena belum

pernah diteliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang

dihasilkan adalah data deskriptif. Hal ini sesuai dengan definisi bahwa

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1975: 5).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena semua

data yang digali bersumber dari pustaka (Hadi, 1983: 3) dengan

menggunakan pendekatan deskriptif analisis  (descriptive of analyze

research). Pendekatan ini berupa pencarian berupa fakta, hasil dan ide

pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat

interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang

dilakukan (Nasir, 1999: 62).
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2.  Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji dan melakukan

analisis mengenai Perang Badar. Data primer dalam penelitian ini adalah

Buku-buku sejarah yang berisi tentang perang badar antara lain:

a. Rohiq Al-Makhtum karya Syaik Shafiyurrahman Al-Mubarakfury yang

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kathur Suhardi

dengan judul Sirah Nabawiyah, penerbit Pustaka Al-Kautsar tahun

2004.

b. Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad karya Moenawar Chalil, penerbit

Gema Insani Press tahun 2001.

Adapun sumber data sekunder:

a. Hayat Muhammad karya Muhammad Husein Haikal, penerbit Bintang

Indonesia Jakarta.

b. Sejarah dan kebudayaan Islam 1 karya Ahmad Syalabi, penerbit

Pustaka Al Husna Jakarta.

c. Analisis aktual perang Badar dan Uhud dibawah naungan Sirah

Nabawiyah karya Muhammad Abdul Qadir yang diterjemahkan oleh

Aunur Rafiq Shaleh penerbit Robbani Press Jakarta 1998.

d. Muhammad Sang Nabi sebuah biografi kritis karya Karen Armstrong.

e. Kumpulan berbagai artikel, jurnal dan karya tulis lain yang berkaitan

dengan penelitian ini demi memperkaya khazanah intelektual dalam

kajian dan analisis.
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3.  Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan berbagai

sumber data dalam penelitian kali ini adalah metode dokumentasi.  Model

metode dokumentasi yaitu model penelitian dengan mencari data mengenai

hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1990: 134). Dari

pencarian data model dokumentasi tersebut, diharapkan terkumpulnya

dokumen atau berkas untuk melengkapi seluruh unit kajian data yang akan

diteliti dan dianalisa lebih lanjut.

4.  Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan

pendekatan Content Analysis  atau metode kajian isi. Yang dimaksud

Content Analysis  adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar  melalui usaha

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan

sistematis (Moleong, 1991: 103).

Dalam melaksanakan analisis konten (Content analysis) ini, metode

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan langkah-langkah sebagai

berikut: proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber. Kemudian data yang diperoleh direduksi

dangan cara digolongkan, diarahkan, dibuang yang tidak perlu dan

diorganisasikan. Setelah tahap reduksi data dirasa cukup, maka peneliti

melakukan analisis data sesuai permasalahan penelitian untuk selanjutnya
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dilaksanakan penyajian kesimpulan (Nasucha, 2009: 70)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah  dalam penyajian dan memahami skripsi yang

penulis tulis, maka sripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai: latar belakang

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritik tentang nilai-niai pendidikan Aqidah. Bab ini

akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan Aqidah yang mencakup

pengertian nilai-nilai pendidikan aqidah, faktor-faktor yang mempengaruhi

nilai-nilai pendidikan aqidah, dan macam-macam nilai pendidikan aqidah.

Bab III  Kisah Perang Badar. Bab ini akan membahas tentang latar

belakang perang Badar, tentara kaum musyrikin Quraisy, Nabi Muhammad

mengadakan musyawarah, keberangkatan nabi Muhammad menuju Badar,

permohonan nabi Muhammad kepada Allah, rencana pasukan muslim,

rencana pasukan Mekah, hari pertempuran, para malaikat turun dalam perang

Badar, serangan balik, koraban dan tawanan, dampak peperangan dan wahyu-

wahyu Allah yang diturunkan dalam perang Badar.

Bab IV Analisis terhadap nilai-nilai pendidikan aqidah dalam perang

Badar.

Bab V Penutup, pada bab ini akan memuat tentang: kesimpulan, saran,

dan kata penutup.


