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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk kemajuan manusia. Oleh 

karena itu, Islam memberikan perhatian khusus pada masalah tersebut. Islam 

mensyariatkan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia-manusia yang 

cerdas akal, tetapi juga manusia yang berbudi luhur.
1
 

Pendidikan pula sangat berpusat pada kemajuan kontemporer, suatu  

perkara yang menjadikan ukuran perlombaan dan persaingan masa kini di 

kalangan bangsa adalah kemampuan sebuah bangsa dalam menyiapkan generasi-

generasinya guna bersaing dengan karya ilmiah, teknologi, dan akhlak yang 

menggeluti kehidupan di masa kini. 

Pendidikan Islam sangat relevan di setiap masa dan waktu; karena  

sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta‟ala,  sangat universal, pondasinya kuat, 

prakteknya sangat fleksibel, mencakup aspek-aspek kehidupan dunia begitupula 

kehidupan akherat secara tawazun dan proposional, serta menyiapkan manusia 

untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala dengan sebenar-benarnya 

ibadah, memakmurkan masjid dan menjadikan mereka khalifah, sesuai dengan 

manhaj (metode) yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta‟ala. Itulah Pendidikan 
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Islam yang mengantarkan akidah kedalam  jiwa, memantapkan iman dalam hati, 

dan menjadikan syariat Allah Subhanahu wa ta‟ala dicintai oleh para hamba-Nya. 

Allah Subhanahu wa ta‟ala berfirman: 

                  

                   

Dan dia lah yang menjadikan kamu  penguasa-penguasa di bumi dan dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (Q.S Al-An‟am (6): 165)
2
 

Sangat banyak diperoleh informasi dari media massa informasi-informasi 

buruk, kejadian-kejadian yang menyedihkan lagi memilukan yang mengantarkan 

perkara tersebut kepada penganiayaan terhadap peserta didik dari para guru, 

sehingga hubungan keduannya tidak baik, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak 

menerapkan uslub-uslub pendidikan yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadîṡ  

dalam menangani kesalahan para peserta didik, yang menyebabkan sebagian para 

pendidik menggunakan cara punisment, kekerasan dalam berinteraksi dengan para 

peserta didik mereka. 
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Disalah satu SMPN Johar Baru- Jakarta Pusat seorang pelajar dianiaya tiga 

gurunya diruang BP. Siswa ini dihukum oleh gurunya hanya karena ketika 

diruang kelas tidak ada gurunya bersorak-sorak. Dalam periode yang tidak 

berselang lama, gara-gara diledek muridnya, salah seorang guru di SD 3 

Pancoran, Jakarta Selatan menghukum kedua muridnya lalu menghajarnya pakai 

tangan dan gagang sapu sampai babak belur.
3
 

Masih banyak lagi kasus penerapan hukuman yang sangat tidak sesuai 

dengan etika sebagai pendidik dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai 

kependidikan, khususnya al-Qur‟an dan hadîṡ sebagai petunjuk hidup manusia.  

Sesungguhnya perlakuan dan penerapan seperti yang tersebut di atas, 

sepatutnya dijadikan oleh seorang guru sebuah pengakuan atas kekalahan,  

pelakunya belum mampu merealisasikan tujuan-tujuannya dengan menggunakan 

cara lainnya. Atau dengan kata lain dia lemah dalam mendidik dengan cara yang 

baik.  

Berkata Ibnu Khaldun dalam Muqodimahnya: “Penjelasan bahwa 

kekerasan atas peserta didik berbahaya bagi mereka” . Sangatlah  jelas dari nuṣus 

syar‟iyyah dan lainnya terdapat sejauh mana kesadaran para pendidik muslim, 

mengetahui  akan bahaya pekara ini dan memperhatikan kebutuhan kejiwaan dan 
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emosionalitas peserta didik, mengetahui dampak - dampak buruk dari penggunaan 

cara-cara kekerasan dan kaku dalam berinteraksi dengan peserta didik.
4
 

Imam Ghozali menguatkan pemikiran Ibnu Khaldun yang disebutkan di 

atas, dan menyeru untuk mengunakan konsep dan prinsip ar-Rifqu wa al- Lîn 

dalam berinteraksi dengan peserta didik ketika mendapatkan dari mereka beberapa 

kekhilafan dan kesalahan, seraya beliau mengatakan : “ tugas keempat: adalah 

dari kejelian dalam inovasi pembelajaran - : bahwa seorang guru menegur peserta 

didik yang berakhlak tercela dengan cara sindiran sesuai kemampuan, tidak 

mengeraskannya, dan dengan rahmah, bukan cara celaan.
5
 

Dari apa telah disampaikan, sangatlah jelas bahwa  seruan menuju konsep 

ar-Rifqu dan implementasinya di lembaga pendidikan kontemporer harus berpijak 

dengan konsep yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadîṡ, dan memperhatikan 

karakteristik  khusus para peserta didik kita. Ar-Rifqu memiliki persamaan kata 

dengan al-Lîn, ar-Rahmah, al-Aṭfu, asy-Syafaqah, al-Yusr, ar-Ra‟fah, dan al-

Afwu. 

Seorang pendidik atau guru muslim di jaman sekarang ini sangat 

membutuhkan akan konsep ini dalam berinteraksi dengan peserta didik agar; 

mereka memiliki keteladan (uswah hasanah) sebagaimana ada pepatah Arab 

mengatakan:  
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َ ِ  ْيُ   الِّظ ُّل َ  ْياُل ْيُ  َ  ْيَ  َ   َ  ْيَ  َ  ْي

Bagaimana sebuah bayangan akan tegak jikalau tombaknya bengkok.  

Dalam sebuah hadîṡ dari sahabat Abu Darda‟ Raḍiyallahu „Anhu berkata: 

Rasulullah -Ṣallallahu „alaihi wa sallam- bersabda:  

ْيْيِ َ َمنْي ُحرَِم َحلَُّو ِمنْي "  َمنْي  ُ ْيِطَي َحلَُّو ِمنْي  ارِّظفْيِق فَ َ دْي  ُ ْيِطَي َحلَُّو ِمنْي  ْلَْي

ْيْيِ    " ارِّظفْيِق فَ َ دْي ُحرَِم َحلَُّو ِمنْي  ْلَْي
Barangsiapa yang diberikan bagian dari ar-Rifqu maka sungguh telah 

mendapatkan bagian dari kebaikan dan barangsiapa yang tidak mendapatkannya 

maka sungguh telah hilang kebaikan padanya. (H.R. Bukhari No.361).
6
 

Muhammad bin Abdurahman Al-Mubarakfuri - Rahimahullah- berkata: “ 

Ar-Rifqu adalah sebab setiap kebaikan; dengannya tercapai sebuah tujuan, cita-

cita, dan pahala yang tidak akan diberikan kepada selainnya”.
7
  

Makna ar-Rifqu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta‟ala:  
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Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain 

Allah, Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan 

melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang 

berguna bagimu dalam urusan kamu. (Q.S Al-Kahfi (18): 16)  

Ayat tersebut di atas menyebutkan salah satu makna ar-Rifqu, yaitu 

memberikan manfaat yang didalamnya tidak unsur menyakiti karena kasih sayang 

Allah Subhanahu wa ta‟ala terhadap para pemuda muslim.
8
 

Dalam ruang perkembangan ilmu-ilmu keislaman, hadîṡ merupakan kajian 

yang tidak pernah berhenti untuk dibicarakan. Dan dianggap sebagai sumber 

hukum dan ajaran Islam kedua setelah al-Qur‟an. Hadîṡ dalam pandangan ulama 

didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad - 

Ṣallallahu ‟alaihi wa sallam- baik ucapan, perbuatan dan taqrir-nya.
9
  

Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen berdiri untuk menciptakan suatu 

warna pendidikan yang relevan dengan pendidikan kontemporer, tujuannya 

menuju satu kemurnian dalam berakidah, berakhlak, dan beribadah yang 

berpedoman kepada al-Qur‟an dan hadiṡ dengan pemahaman salaf aṣ-Ṣalih  

(orang-orang terdahulu yang ṣalih). Semua aspek yang diterapkan di pondok 

pesantren Ibnu Abbas Sragen diupayakan kembali ke dalam teladan para salaf aṣ-

Ṣalih. Maka peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana implementasi  konsep 
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ar-rifqu menurut hadîṡ dalam pendidikan Islam yang diterapkan di pondok 

pesantren Ibnu Abbas Sragen.  

Dari penjelasan diatas, maka penulis mengganggap perkara ini sangat 

penting untuk dibahas dan dikaji yakni tentang “ Konsep Ar-Rifqu menurut 

Hadîṡ dan implementasinya dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren 

Ibnu Abbas Sragen ”. Dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala 

penelitian ini mampu memberikan sumbangsih yang konstruktif dalam upaya 

memperbaiki mutu pendidikan anak Islam yang menjadi generasi bagi masa depan 

agama dan bangsa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

1. Apakah  maksud konsep ar-Rifqu menurut hadîṡ dalam konteks 

kependidikan? 

2. Bagaimana konsep ar-Rifqu dan implementasinya dalam pendidikan 

Islam di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian berusaha memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan untuk: 

1.  Menjelaskan perhatian hadîṡ tentang ar-Rifqu dan maknanya dalam 

Al-Qur‟an beserta penjelasan para ulama dan pakar pendidikan. 
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2. Menjelaskan implementasi ar-Rifqu dalam pendidikan Islam di pondok 

pesantren Ibnu Abbas Sragen. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini adalah: 

 

1. Secara Teoritis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan konsep pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis 

A. Bagi Peneliti 

 Untuk dijadikan prasyarat menyandang gelar magister 

sekaligus ingin mengetahui secara jelas pentingnya konsep ar-

Rifqu dalam hadîṡ serta implementasinya dalam pendidikan 

Islam di pondok pesantren Ibnu Abbas Sragen. 

B. Bagi Lembaga 

Diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Pondok 

Pesantren Ibnu Abbas Sragen sebagai bahan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pendidikan Islam dalam proses pendidikan dan 

pembinaan peserta didik di lembaga tersebut. 

C. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang 

pentingnya ar-Rifqu dalam meningkatkan kualitas interaksi 

dengan peserta didik. Selain itu pula pembaca dapat 

memberikan masukan, kritik  dan saran yang membangun agar 
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dapat dijadikan pertimbangan dari penelitian yang masih jauh 

dari kesempurnaan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Setelah menelaah sekian karya ilmiah berupa desertasi, tesis, 

skripsi dan jurnal ilmiah  baik internasional maupun nasional yang berkaitan 

khusus yang berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan 

beberapa penelitian yang berkaitan erat tentang “ Konsep Ar-Rifqu 

menurut Hadîṡ dan implementasinya dalam pendidikan Islam di 

Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen”, dan mungkin akan dikutipkan 

penelitian-penelitian yang memiliki hubungan secara langsung dengan tema 

penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Tesis yang ditulis oleh Siti Imzanah yang berjudul “ Nilai –nilai 

pendidikan akhlak dalam surat Al-Imran: 159-160”  yang 

menyimpulkan:   

1. Nilai-nilai  kemulyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa 

ta‟ala dalam rahmatnya berupa lemah lembut (rahmah dan liin) 

yang secara ikhlas terjalin dalam kehidupan manusia yang saling 

menghormati sehingga terjalin rasa kasih sayang sesama 

hambanya.  

2. Pencapaian insan kamil dimana dapat dilalui dengan cara 

komunikasi guru kepada peserta didik dalam mentransfer 

keilmuaan yang tetap menjaga sopan santun dan lemah lembut.   
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Dalam tesis belum menyebutkan makna ar-Rifqu secara 

langsung, melainkan dengan kata lain yaitu rahmah dan liin 

menurut al-Qur‟an, jadi belum dibahas konsep ar-Rifqu didalamnya 

dan menurut hadîṡ, sehingga disini ada perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dibahas serta akan dapat 

memberikan kontribusi dalam memahami makna ar-Rifqu menurut 

al-Qur‟an dan hadîṡ.   

2. Penelitian (Abud: 1984) dengan tema “ Akhlaq al-Muallim  wa al-

Muta‟allim fi al- Islam” menyimpulkan :  

1. Penekanan para pemikir pendidikan akan pentingnya seorang 

guru berhias dengan dengan sifat-sifat seperti syafaqah (Kasih 

sayang), rahmah (penyayang), rifqu wa liin (lemah lembut) 

kepada para peserta didik mencontoh Nabi Muhammad – 

Ṣallallahu „alaihi wa sallam- dan para sahabatnya- raḍiyallahu 

anhum-.  

2. Para ulama pendidikan Islam mengharuskan akan pentingnya 

konsen terhadap mata pelajaran ilmiah yang ditambah dengan 

akhlak baik dan menjadikannya pokok hubungan antara guru dan 

peserta didik itu adalah mahabbah, mawaddah, rahmah, rifqu, lĭn 

dan sifat-sifat mahmudah lainnya.   

Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada sosok 

pendidik dan peserta didik, jadi ada perbedaan dengan penelitian 
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yang akan dilakukan membahas konsep ar-Rifqu secara khusus 

dan implementasinya  dalam sebuah lembaga pendidikan Islam.   

3. Jamaludin Latif dengan judul “ Pelaksanaan Pendidikan Aqidah 

Akhlak Pondok Pesantren Ibnu Abbas Bagi Masyarakat Desa 

Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen”  memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Pondok Pesantren dalam pendidikan Akidah 

Akhlak masyarakat Desa Kliwonan yaitu dengan cara 

berdakwah secara langsung. 

b. Adanya beberapa faktor pendukung yang memudahkan Pondok 

Pesantren Ibnu Abbas dalam pelaksanaan pendidikan Akidah 

Akhlak masyarakat di Desa Kliwonan, dll.  

  Dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan 

pendidikan akidah dan akhlak di pondok pesantren Ibnu Abbas 

bagi masyarakat, belum menyentuh kepada interaksi pendidik 

dengan peserta didik. Adapun perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu implementasi konsep ar-Rifqu dalam 

pendidikan Islam di pondok pesantren Ibnu Abbas. Dan 

mungkin penelitian ini dapat dikatakan sebagai pelengkap 

penelitian yang telah dilakukan di pondok pesantren Ibnu Abbas 

Sragen. 

Dari paparan penelitian di atas, maka peneliti berusaha 

menyimpulkan bahwa penelitian atau karya ilmiah di atas belum  
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membahas secara spesifik dan komprehensif mengenai konsep 

ar-Rifqu menurut hadîṡ dan implementasinya dalam pendidikan 

Islam di pondok pesantren Ibnu Abbas Sragen. Oleh sebab itu, 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh konsep ar-Rifqu 

menurut hadîṡ dan implementasinya dengan pendidikan Islam di 

Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen. Dengan harapan tulisan 

ini melengkapi dan kontribusi penelitian – penelitian yang 

terdahulu serta menguatkannya.  

 

E. Kerangka Teoritik 

  Seperti yang dikemukakan oleh Kerlinger (1973) : “Teori adalah 

seperangkat konstruk  (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk 

melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar 

variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena.
10

 

1. Konsep dan Kegunaannya 

a. Pengertian:   

(1) Konsep berasal dari bahasa Inggris “ concept” yang berarti 

“  ide yang mendasari sekelas sesuatu objek” dan gagasan 
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atau ide umum”. Kata tersebut juga berarti gambaran yang 

bersifat umum atau abstrak dari sesuatu.
11

 

(2) Dalam kamus bahasa Indonesia, konsep diartikan dengan: 

(a) Rancangan atau buram surat tersebut, (b) Idea tau 

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit, (c) 

gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada diluar 

bahasa yang digunakan untuk memahami hal-hal lain.
12

 

b. Kegunaan Konsep:  

Kerlinger (2000: 48) Konsep mengungkapkan abstraksi yang 

terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Contohnya seperti 

mengetahui makna “Komunikasi” yang menjadi sebuah proses 

transaksi sebuah pesan.
13

 

2. Pengertian Hadîṡ 

 Hadîṡ dalam pandangan ulama didefinisikan sebagai sesuatu yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad - Ṣallallahu ‟alaihi wa sallam- 

baik ucapan, perbuatan dan taqrir-nya.
14
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3. Pengertian Pendidikan Islam 

a. Tinjauan Kebahasaan 

Karena sumber ajaran Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadîṡ 

Rasulullah, maka sumber pendidikan Islam yang paling utama juga Al-

Qur‟an dan Hadîṡ. 

 Dalam kedua sumber pendidikan Islam tersebut ditemukan kata 

atau istilah yang pengertiannya berkaitan dengan pendidikan, yaitu 

rabba kata kerja dari tarbiyyah, „allama kata kerja dari ta‟lim, dan 

addaba kata kerja dari ta‟dib. 

b. Tinjauan Peristilahan 

 Berdasarkan tinjauan kebahasaan tersebut di atas, Secara 

sederhana, pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses 

pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku 

manusia, baik individu, maupun sosial untuk mengarahkan potensi, 

baik potensi dasar (fiṭrah), maupun ajar yang sesuai dengan 

fiṭrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai 

Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. 
15

 

 Dari penjelasan tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa 

pendidikan Islam sendiri adalah bimbingan yang diberikan seseorang 
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kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran Islam. 

4. Pengertian Ar-Rifqu 

Kata Ar-Rifqu jikalau dirujuk kepada mu‟jam bahasa Arab, akan 

kita dapatkan bahwa kata ar-Rifqu mengandung makna diantaranya:  

Berkata Ibnu Faris: Kata Ar-rifqu dari ra, fa, qa satu kata yang 

menunjukkan kesesuaian dan pendekatan tanpa kekerasan. dan ar-Rifqu 

lawan kata dari al-Unfu (kekerasan). 
16

 

Dalam bahasa Inggris ar-Rifqu dapat dimaknai human education, 

yang berarti “the teaching of kindness and compassion to people, 

animals, and the environment” (Pengajaran dengan rahmah dan rifqu 

terhadap manusia, binatang dan lingkungan).17
 

5. Hubungan antara Pendidikan Islam dan Ar-Rifqu 

Pendidikan Islam dan Ar-Rifqu memiliki hubungan yang sangat 

erat sebagaimana telah disebut di atas bahwa pendidikan Islam 

bersumber dari al-Qur‟an dan hadîṡ yang memiliki maksud segala 

usaha untuk memelihara dan mengembangkan fiṭrah manusia serta 
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sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya insan 

kamil sesuai dengan norma Islam. 

Untuk memformalisasikan konsep insan kamil dalam pandangan 

Islam yaitu manusia beriman dan bertakwa yang memiliki 

kemampuan yang teraktulisasi dalam hubungannya dengan tuhan, 

dengan sesama manusia dan alam sekitarnya secara baik, positif dan 

konstruktif. Dan ar-Rifqu merupakan sarana dan alat dalam faktor-

faktor  pendidikan dan konsep yang datang dari al-Qur‟an dan hadîṡ 

guna tercapainya sebuah tujuan pendidikan. 

Dari penjelasan mengenai keterangan teoritik di atas, akan 

disesuaikan dengan realita implementasi ar-Rifqu menurut hadîṡ  

dalam  pendidikan Islam di pondok pesentren Ibnu Abbas Sragen.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap suatu masalah.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Studi yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat 

kepustakaan (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 
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yang dipecahkan
18

. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan syarah 

hadîṡ, sebuah pendekatan yang dilakukan untuk memahami maksud yang 

terkandung dalam hadîṡ yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.  

Penulis juga menggunakan sifat penelitiannya adalah deskriptif-

analisis  dengan cara menerapkan langkah-langkah berikut: 

a. Kembali kepada kitab-kitab hadîṡ guna mengumpulkan hadîṡ -

hadîṡ yang menyebutkan kata ar-Rifqu dan mengambil kandungan 

kependidikan dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah hadîṡ. 

b. Mendeskripsikan serta menganalisa seberapa jauh implementasi ar-

Rifqu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren 

Ibnu Abbas Sragen. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagogis-

psikologis. 

Kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani “ paedos” (anak) dan “ 

agogus” (membimbing). Jadi “ pedagogik ” atau “ ilmu mendidik” 

mempunyai makna sebagai satu kiat dan ilmu untuk membimbing dan 

mengembangkan anak kea rah kedewasaan.
19

 

                                                           
18

M. Nazir, Metode penelitian, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003),  hlm. 27.  

19
Uyo Sadullah, Pedagogik (Ilmu Mendidik),  (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm.2 
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Dan Kata psikologi berasal perkataan Yunani psyche yang artinya 

jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi 

(menurut arti kata) psikologi artinya ilmu yang mempelejari tentang jiwa, 

baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar 

belakangnya.
20

 

Jadi pendekatan pedagogis-psikologi yaitu suatu pendekatan yang 

berpandangan bahwa manusia adalah makhluk tuhan yang berada dalam 

proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah yang 

memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses kependidikan.
21

  

Membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa dan 

pertumbuhan jasmani dalam pengertian bahwa pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari pengertian psikologis. Karena pekerjaan mendidik atau 

mengajar manusia didasarkan atas tahapan-tahapan perkembangan 

/pertumbuhan psikologis telah banyak melakukan studi secara khusus 

terhadap aspek-aspek kemampuan belajar manusia. Tanpa didasari dengan 

pandangan psikologis, bimbingan dan arahan yang bernilai pedagogis 

tidak akan menemukan sasaran yang tepat, yang berakibat pada 

pencapaian produk pendidikan yang tidak tepat pula.
22

 

                                                           
20

Abu Ahmadi dan M.Umar, Psikologi Umum, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992), hlm. 1. 

21
Arifin, Ilmu Pendidikan Islam:Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 103. 

22
 Ibid. 
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Dalam upaya mendidik atau membimbing anak/remaja, agar 

mereka dapat mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, maka 

bagi para pendidik, orang tua, atau siapa saja yang berkepentingan dalam 

pendidikan anak perlu dan dianjurkan untuk perkembangan anak. 

pemahaman itu penting, karena beberapa alasan berikut. 

a. Masa anak merupakan periode perkembangan yang cepat dan 

terjadinya perubahan dalam banyak aspek perkembangan. 

b. Pengalaman masa kecil memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

perkembangan berikutnya. 

c. Pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu mereka 

mengembangkan diri, dan memecahkan masalah yang dihadapinya.
23

  

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berhubungan 

langsung dengan subyek peneliti. Adapun yang menjadi sumber primer  

penelitian ini adalah Ar-Rifqu Wa Aṡâruhu fî Dakwah illallah karya Nurah 

binti Abdul Laṭif (Tesis Universitas Umm al-Qurâ‟ Makkah), Ar-Rifqu fî 

Manẓur al- Islam karya Abu Zulfa Al-Huza‟I (Jurnal internasional ISBN: 

964-8629-57-9), Mabda‟ Ar-Rifqu fî Ta‟amul Ma‟a al-Muta‟allimin fî 

Manẓur at-Tarbiyyah al-Islamiyah karya Ṣalih bin Sulaiman Al-Buq‟awi 

                                                           
23

Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009) 
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(Tesis Universitas Umm al-Qurâ Makkah) dan Mabda‟ Ar-Rifqu fî at-

Tarbiyyah al-Islamiyah wa Aṡâruhu karya DR Ismail Muhammad 

Muqoddam Al-Misri.  

Sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab syarah hadîṡ dan 

buku-buku  pendukung lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang 

akan dibahas.  

4. Analisis Data 

Secara definitif, analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 
24

 

Langkah Pertama dengan mengumpulkan data tentang konsep ar-

Rifqu menurut hadîṡ. Data yang dikumpulkan tersebut akan dianalisis secara 

kualitatif. Hasil analisisnya sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

dalam rumusan  masalah. 

                                                           
24

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, hlm. 244.  
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Langkah kedua memfokuskan penelitian terhadap konsep ar-Rifqu 

dalam hadîṡ dengan mempelajari dan menganalisis syarah-syarahnya dari 

pendapat-pendapat  para ulama dan pakar pendidik muslim, serta makna-

makna yang terkandung dalam al-Qur‟an.  

Langkah ketiga, hasil analisis tentang konsep ar-Rifqu dalam hadîṡ 

di lihat implementasinya dengan pendidikan Islam di pondok pesantren Ibnu 

Abbas Sragen sesuai data yang ditemukan dalam lembaga tersebut. 

Dengan demikian hasil analisisnya secara keseluruhan dapat 

dijadikan sebagai bahan jawaban atas dua pertanyaan yang diajukan dalam 

rumusan masalah. 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk uraian secara jelas, maka tesis ini disusun menjadi lima bagian 

dalam bentuk bab-bab yang secara sistematis sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.  

Bab kedua merupakan kajian teori, untuk menjelaskan hakikat 

pendidikan Islam yang mencakup pengertian pendidikan Islam, dasar 

Pendidikan Islam, urgensi pendidikan Islam dan faktor-faktor pendidikan 

Islam serta  ar-Rifqu segi bahasa dan istilah, persamaan kata ar-Rifqu, 

hadîṡ-hadîṡ yang menyebutkan lafadz ar-Rifqu, kandungan pendidikan 
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dalam hadîṡ-hadîṡ yang menyebutkan lafadz ar-Rifqu, dan lafadz ar-Rifqu  

dalam al-Qur‟an, Serta gambaran ar-Rifqu dalam kehidupan Nabi- 

Ṣallallahu „alaihi wa sallam-  

Bab Ketiga merupakan gambaran tentang pendidikan Islam di Pondok 

Pesantren Ibnu Abbas Sragen yang meliputi: Gambaran Pondok Pendidikan 

Islam di Pesantren Ibnu Abbas, meliputi latar belakang berdiri, letak 

geografis, sarana dan prasarana, dasar dan tujuan pendidikan, sistem 

pendidikan, struktur organisasi, serta keadaan ustadz dan santri.  

Bab keempat adalah implementasi ar-Rifqu dalam Pendidikan Islam di 

Pesantren Ibnu Abbas. Pada bab ini memuat tentang realita dan analisis 

implementasi ar-Rifqu dalam pendidikan Islam di pondok pesantren Ibnu 

Abbas Sragen  

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-

saran dan kata penutup serta daftar pustaka.  

 

 

 

 

 

 




