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PEMIKIRAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN TENTANG 
PENDIDIKAN ISLAM 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemikiran Muhammad bin 
Shalih al-Utsaimin tentang pendidikan Islam dan relevansinya dengan konsep 
pendidikan modern. Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat Library 
Research dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan 
dalam bentuk buku. Paradigma yang digunakan kualitatif, prosedur penelitian 
yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, catatan-catatan 
yang memiliki keterkaitan dengan arti (makna), nilai serta pengertian. Dengan 
pendekatan filosofis, artinya seluruh subtansinya memerlukan olahan filosofik 
atau teoretik dan terkait pada nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber 
dasar Ibnu Utsaimin dalam pendidikan Islam adalah al Qur’an, sunnah dan ijma’ 
(kesepakatan para ulama salaf). Fungsi pendidikannya adalah untuk mengantarkan 
anak didik pada pemahaman tentang ilmu al Qur’an dan sunnah sebagaimana 
yang dikehendaki maksudnya oleh Allah dan RasulNya yang kemudian ia 
mengamalkan ilmu tersebut, dan tujuan pendidikannya adalah agar anak didik 
mampu menyembah dan mengibadahi Allah diatas ilmu dan pemahaman yang 
benar. Lingkungan pendidikan yang memberikan pengaruh pada anak didik dari 
rumah, masjid, madrasah, ma’had ilmi, universitas. Pendidik dan anak didik 
dalam pandangannya harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik dan 
akhlak yang mulia. Konsep pemikiran Ibnu Utsaimin ini masih sangat relevan 
dengan konsep pendidikan modern saat ini. 

 
Kata kunci : pendidikan Islam; pendidikan Modern; Ibnu Utsaimin 

 
ABSTRACT 

This study aims to find out the concept of Muhammad bin Shalih al-Utsaimin's 
thought about Islamic education and its relevance to the concept of modern 
education. Researchers use research that is Library Research by using written 
materials that have been published in book form. The paradigm used qualitative, 
research procedures that will produce descriptive data in the form of words, 
records that have relevance to the meaning (meaning), value and understanding. 
With a philosophical approach, meaning all subtansinya require philosophical or 
theoretical process and related to value. The results showed that the basic source 
of Ibn Utsaimin in Islamic education is the Qur'an, sunnah and ijma '(agreement 
of salaf scholars). The function of education is to deliver students to the 
understanding of the science of the Qur'an and sunnah as desired by Allah and 
His Apostle who then he practice the science, and the purpose of education is for 
students to be able to worship and worship God above science and correct 
understanding . Educational environment that gives influence to students from 
home, mosque, madrasah, ma'had ilmi, university. Educators and students in their 
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view should adorn themselves with good qualities and noble character. The 
concept of Ibn Utsaimin's thought is still very relevant to the concept of modern 
education today. 
 
Keywords:  islamic education; modern education; Ibnu Utsaimin 
  
 
1.  PENDAHULUAN 

Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada utusan terakhir 

Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihiwasallam1, sebagai petunjuk bagi seluruh 

umat manusia hingga tegaknya hari akhir dengan prinsip ajaran berupa Tauhid 

(yaitu mengesakan Allah saja dan beribadah hanya kepadaNya dengan petunjuk 

Nabi Muhammad Saw). Secara keseluruhan syariat dan sunnah2 yang dibawa 

Nabi Muhammad Saw menghapus semua syariat dan sunnah para Nabi dan Rasul 

yang terdahulu, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw dari 

syariatnya para Nabi terdahulu. Sehingga tidak ada lagi syariat dan sunnah untuk 

manusia sejak Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw kecuali syariat dan 

sunnah yang dibawa oleh Nabi yang mulia Muhammad Saw.3 

Kebutuhan kepada pendidikan Islam berdasarkan syariat dan sunnah 

merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pemikiran pendidikan Islam berupa 

konsep dan landasan berpegang teguh hanya kepada syariat dan sunnah Nabi 

Muhammad Saw ialah merupakan pijakan kokoh bagi generasi Islam, bahkan 

yang akan menjawab tantangan globalisasi, liberalisasi, westernisasi, juga yang 

lainnya di era modernisasi ini, dan akan menjadi bukti kebenaran dan keabsahan 

firman Allah Swtbahwasanya Rasulullah diutus sebagai dan menjadi rahmat bagi 

                                                      
1Penulisan pada pembahasan selanjutnya hanya di singkat dengan Saw untuk nama 

Muhammad dan Swt untuk nama Allah; dan seterusnya. 
2Kata syariat dan sunnah terambil dari tafsiran para ulama seperti Ibnu Abbas dan yang 

lainnya ketika menafsirkan ayat Al‐Maidah: 48 

 ..ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا...

“Dan bagi tiap‐tiap dari kalian (para Nabi dan Rasul) Kami telah berikan 
syariat dan minhaj (sunnah)”(QS. Al‐Mâidah/5: 48) 
Tafsir lafazh syir’atan  )شرعة(  dan minhâj  )منهاج(  adalah sabîlan wa sunnatan. 
Sabilan artinya jalan atau syariat. Dan sunnatan artinya sunnah. 
3Abdul Hakim, Rahmatan Lil Alamin Menyelami Samudra Kasih Sayang Rasulullah 

Kepada Umatnya dan Seluruh Makhluk, (Jakarta: Pustaka Imam asy‐Syafi’i, 2014), hlm. 133. 
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sekalian alam di zaman kapanpun dan di bangsa manapun hingga datang hari 

kebangkitan. 

Berkata Muhammad Iqbal: “Pendidikan  modern telah melakukan 

kejahatan yang sangat besar kepada generasi ini, dimana pendidikan modern 

hanya mementingkan pendidikan akal, dan pembekalan lisannya (pandai 

berbicara). Namun tidak perhatian sedikit pun dengan apa yang menjadi asupan 

bagi hatinya, dan daya perasanya (keimanannya), dan juga pembekalan 

akhlaknya.”4 

Pendidikan Islam adalah satu-satunya konsep pendidikan yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap manusia dan terkhusus untuk setiap muslim atas konsep-

konsep pendidikan lainnya (misal: konsep pendidikan Barat), hal ini dibuktikan 

dengan beberapa alasan berikut: 

1. Konsep pendidikan Barat telah kehilangan tujuan asal yang seharusnya 

dijadikan sebagai tujuannya, dimana tujuan pendidikannya adalah 

kehidupan. Padahal sebetulnya kehidupan merupakan perkara yang sudah 

didapatkan, tidak perlu lagi untuk dicari, kalaupun dibutuhkan maka itu 

perkara yang biasa dan mudah, tidak butuh untuk dijadikan sebagai 

tujuan. Kemudian kehidupan akan mengalami fase kematian dan sirna, 

maka untuk apa usaha besar hanya dijadikan untuk suatu tujuan yang 

akan sirna. 

2. Konsep pendidikan Barat tidak berawal dari fitrah dan tabiat manusia. 

Karena pendidikan Barat tidak mengenalkan manusia akan hubungannya 

dengan alam semesta, tidak pula mengenalkan akan asal penciptaanya, 

dan tidak pula mengenalkan akan perjalanannya sesudah kematian. 

3. Tujuan cabang dari pendidikan Barat secara hakikatnya tidaklah 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, karena tujuannya tidak lain 

adalah harta, kekuasaan, kedudukan, syahwat. Sebagai contohnya, 

diantara tujuan cabang pendidikan Barat adalah tujuan mencari rizki, dari 

tujuan mencari rizki ini menjadikan manusia berlomba-lomba agar 

                                                      
4Sayyid Abdul Majid, Abhats Haula at Ta’lim wat Tarbiyah al Islamiyyah lin Nadawi, 

(Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 40. 
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mendapat pekerjaan, sehingga pribadi setiap masyarakat seolah seperti 

mesin dalam pabrik besar yang bekerja untuk mewujudkan tujuan 

produksi sebesar-besarnya.5 

Pendidikan Islam bersama dengan landasannya, akidahnya, syariahnya, 

dan sikap keberagamannya merupakan satu-satunya konsep yang ditengarahi dan 

diyakini sanggup menyelesaikan setiap problematika umat manusia, sejarah telah 

menjadi saksi bahwasanya umat manusia terbimbing menuju ilmu dan cahaya dan 

kebebasan dari perbudakan, dan juga yang telah meletakkan pondasi-pondasi 

peradaban manusia modern tidak lain adalah umat Islam. Selanjutnya orang-orang 

barat membangun peradaban mereka diatas pondasi-pondasi tersebut. Seorang 

sejarawan perancis mengatakan di dalam kitabnya Khulasotu Tarikhil Arab: 

“Datanglah Muhammad Saw yang mengikat hubungan kasih sayang diantara 

suku-suku Arab dan menyatukan pemikiran dan pemahan mereka diatas satu 

tujuan, maka mulialah derajat mereka hingga meluas wilayah kekuasaan mereka. 

Kemudian tersebarlah cahaya ilmu dan kemajuan di belahan timur dan barat, dan 

penduduk Eropa pada saat itu berada pada zaman kegelapan abad pertengahan.” 

Dia mengatakan: “Sampai saat ini masih dapat kita saksikan peninggalannya, 

ketika kami meneliti tentang landasan yang kami teliti dari ilmu-ilmu Eropa. Hal 

ini membuktikan bahwa merekalah (umat Islam) para pemimpin kami didalam 

ilmu pemgetahuan.” Ia juga mengatakan: “Kaum muslimin merekalah satu-

satunya yang menguasai ilmu pada abad kegelapan tersebut, maka mereka 

menyebarkannya dimana pun kaki mereka berpijak, dan merekalah yang menjadi 

sebab keluarnya bangsa Eropa dari kegelapan menuju cahaya.”6 

Kajian penelitian pendidikan Islam begitu urgen sekali, maka mengenal 

pemikiran pendidikan Islam dari para tokoh Islam menjadi sangat penting untuk 

dikaji. Para tokoh pendidikan Islam yang sudah dikaji dan diteliti pemikirannya 

dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi sangatlah banyak, diantaranya Ibn 

Miskawih, Ibn Jamaah, al Ghazali, Ibn Qoyyim, Ibn Taimiyyah, dan yang lainnya. 

Akan tetapi belum banyak dilakukan penelitian kepada pemikiran Muhammad bin 
                                                      

5Abdurrahman Nahlawi, At Tarbyatul Islamiyyah wal Musykilatil Muasirah, (Riyadh: 
Maktabah Usamah, 1985), hlm. 12‐13. 

6Abdurrahman Nahlawi, At Tarbyatul Islamiyyah wal Musykilatil Muasirah, hlm. 14‐15. 
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Shalih Utsaimin, salah seorang pembaharu yang hidup di abad 15 H / 20 M, 

umurnya dihabiskan hingga akhir hayatnya untuk mengabdi di dalam dunia 

pendidikan. 

Bahkan di Indonesia, di banyak lembaga dan pondok-pondok pesantren 

menjadikan karangan-karangannya sebagai rujukan bahan ajar dan juga buku 

panduan siswa. Diantaranya al Usul min Ilmil Usul(materi usul fiqh), Syarh 

Tsalatsti Usul, Syarh Kitab Tauhid, Syarh Aqidah Wasithiyah (materi aqidah), 

juga materi akhlak, tafsir, mustholah hadits. 

Dengan demikian perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

pemikiran tokoh yang sangat kontroversial di abad 20 M yaitu Muhammad Ibn 

Utsaimin tentang pendidikan dan sumbangannya dalam pendidikan Islam.Hal ini 

dimaksudkan agar tersingkap bagi peneliti dan juga kepada pembaca dan para 

peneliti lainnya pemikiran Ibnu Utsaimin tentang pendidikan Islam baik dalam 

bentuk gagasan-gagasan, konsep dan model, ataupun juga metode pendidikan 

Islam. 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian (library research) dengan suatu 

pendekatan yang bersifat filosofis, yakni seluruh subtansinya memerlukan olahan 

filosofi atau teoritik dan terkait dengan pada nilai.7 Penelitian ini masuk ke dalam 

penelitian deskriptif, dimana dengan mendiskripsikan secara terperinci kenyataan 

(realitas) atau fenomena dengan memberikan kritik atau penilaian atas fenomena 

tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang dipakai.8 Penelitian 

ini dengan harapan besar bisa mengungkap secara detail konsep pemikiran 

Muhammad bin Shalih al Utsaimin tentang pendidikan Islam. 

2.1. Subyek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Setiap penelitian pasti membutuhkan subyek, karena subyek 

penelitian  merupakan sumber data utama yang memberikan informasi yang 

diperlukan tentang masalah yang hendak diteliti. Data-data yang dihimpun 

                                                      
7 Kaelan, Metodelogi Penelitian Kualitatif Interdisipliner, hlm. 5 
8Sekolah Pascasarjana, Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Sekolah Pascasarjana 

UMS, 2016), Cet-1, hlm. 12 
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pada penelitian ini yaitu data-data primer dan sekunder karena bersifat 

pustaka. Sumber data primer merupakan setiap karangan tulisan yang ditulis 

oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, ataupun kumpulan ceramah-

ceramahnya yang dibukukan oleh beberapa muridnya yang jumlahnya lebih 

dari 50 kitab, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 100 kitab, 

sebagaimana dalam kitab yang dikarang oleh Walid bin Ahmad al-Husain 

ketua dari majalah al-hikmah dengan judul “al Jami’ Lihayatiil ‘Allamah 

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Diantara karangan Ibnu Utsaiminyang 

banyak peneliti jadikan rujukan dalam penelitian ini adalah: 1) Kitabul ‘Ilmi 

(Panduan Ilmu), pembahasannya tentang kedudukan ilmu dan penuntut 

ilmu;  2) Syarh al Hilyah Tholibil Ilmi (Penjelasan tentang Perhiasan 

Penuntut Ilmu), penjelasannya tentang adab-adab penuntut ilmu dan 

pendidikan akhlak; 3) Makarim al Akhlak (Akhlak-Akhlak yang Mulia), 

penjelasan tentang pentingnya pendidikan akhlak; 4) Musykilatu asy Syabab 

fi Dhoui al Kitab wa as Sunnah (Problematika Remaja Menurut Al-Qur’an 

dan Sunnah) pembahasannya diantaranya pendidikan pada masa-masa 

remaja; 5) As Sohwah al Islmiyah (Kebangkitan Islam), diantara kajiannya 

masalah pendidikan iman, akhlak dan mental dalam menggapai kebangkitan 

Islam; 6) Daurul Mar’ati fi Islahi al Mujtama’ (Peran Wanita Dalam 

Perbaikan Maysrakat), diantara pembahasannya peran pendidikan bagi para 

wanita. 

Data sekunder merupakan data yangterambil dari bacaan-bacaan 

baik itu buku-buku, jurnal maupun artikel yang relevan dengan tema 

pemikiran Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang akan diteliti 

Dalam kaitan hal ini, penelusuran pengumpulan data dilakukan 

melalui beberapa tahap berikut: Pertama-tama peneliti mengumpulkan 

literatur yang bersangkutan dengan konsep pemikiranMuhammad bin Shalih 

al-Utsaimin tentang pendidikan Islam. Memilih bahan pustaka untuk 

dijadikan sumber data primer, yaitu karya Muhammad bin Shalih Utsaimin. 

Kemudian dilengkapi oleh sumber data sekunder yaitu buku-buku yang 

membahas tentang pemikiran pendidikan Islam, baik pemikiran Ibnu 
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Utsaimin maupun tokoh-tokoh lainnya dan buku-buku yang membahas 

tentang konsep pendidikan Islam. Membaca bahan pustaka yang telah 

dipilih, baik tentang subtansi pemikiran maupun unsur lain. Penelaahan isi 

dalah satu bahan pustaka dicek oleh bahan pustaka lainnya. Mencatat isi 

bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan 

dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka bukan 

berdasarkan kesimpulan. Menerjemahkan isi catatan ke dalam bahasa 

Indonesia dari kitab Ibnu Utsaimin dan kitab rujukan lainnya yang 

berbahasa Arab. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk 

kepada rumusan masalah. 

Peneliti dalam mengolah data penelitian kualitatif ini dengan 

kategorisasi dalam mengungkap hasil penelitian pemikiran Ibnu Utsaimin 

tentang pendidikan Islam kedalam penulisan tesis sebagaimana berikut; 

2.1.1 Analisis deskriptif 

Peneliti dalam mengumpulkan dan menjabarkan data dari 

sumber data, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul dari konsep pemikiran Ibnu Utsaimin 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud mambuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.9 

2.1.2 Analisis isi 

Kemudian data yang telah dikumpulkan dari sumber-

sumbernya tentang konsep pendidikan Islam dalam pandangan 

Ibnu Utsaimin yang didalamnya terkandung nilai dilakukan analisis 

yang searah dengan teori pendidikan dari Muhammad Abdussalam 

al Ajmi yang merupakan guaid (teori pengiring) sebagaimana 

dalam kerangka teoritik. 

Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah berikut: Langkah 

pertama dengan mengumpulkan data tentang konsep pendidikan menurut 

                                                      
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D, (Bandung; Alfabeta, 

2010), hlm.147 
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para ahli pendidikan. Data yang dikumpulkan tersebut akan dianalisa secara 

kualitatif. Hasil analisisnya disamping sebagai jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan dalam rumusan masalah, juga sebagai studi komperatif 

dengan konsep pendidikan Muhammad bin Shalih Utsaimin. 

Langkah kedua, memfokuskan penelitian terhadap konsep-konsep 

pemikiran Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang pendidikan dengan 

mempelajari dan menganalisis uraian-uraian serta pendapatnya baik dari 

buku karya Muhammad bin Shalih Utsaimin (data primer) maupun yang 

berisi pembahasan pemikiran Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang 

pendidikan yang ditulis orang lain (data sekunder). 

Langkah ketiga, hasil analisis tentang konsep pendidikan 

Muhammad bin Shalih Utsaimin dilihat relevansinya dengan konsep 

pendidikan modern yang terdapat di berbagai buku pendidikan yang ditulis 

oleh para pakar pendidikan Islam. 

Dengan demikian hasil analisanya secara keseluruhan dapat 

dijadikan sebagai bahan jawaban atas dua pertanyaan yang diajukan dalam 

rumusan masalah. 

Dalam pemikiran tokoh tentang pendidikan Islam ini peneliti 

merujuk dalam penulisan faktor pendidikannya kepada lima faktor yaitu 

dasar pendidikan Islam, fungsi dan tujuan pendidikan Islam, lingkungan 

pendidikan, pendidik, dan anak didik. Dan penulisan ini merujuk pada karya 

Muhammad Abdussalam Ajmi yang berjudul “at Tarbiyah al Islamiyah al 

Usul wat Tathbiq”.. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Konsep Pendidikan Islam 

Konsep dan pemikiran pendidikan Islam secara umum dalam bentuk 

faktor-faktor pendidikan yang dijadikan sebagai asas dan landasan analisis dari 

pemikiran Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang pendidikan Islam yaitu dasar 

pendidikan Islam, fungsi dan tujuan pendidikan Islam, lingkungan pendidikan 

Islam, konsep guru, dan konsep murid dalam pendidikan Islam. 
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Dasar pendidikan Islam, Islam sebagai pandangan hidup yang 

berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah, yang diyakini sebagai kebenaran mutlak yang 

bersifat transendental, universal, dan eternal (abadi), sehingga dalam akidah 

diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia, artinya 

memenuhi kebutuhan manusia kapan dan dimana saja.10 Islam sebagai pandangan 

hidup yang berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah, yang diyakini sebagai kebenaran 

mutlak yang bersifat transendental, universal, dan eternal (abadi), sehingga dalam 

akidah diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia, 

artinya memenuhi kebutuhan manusia kapan dan dimana saja.11 

Fungsi pendidikan Islam sangatlah penting, maka fungsi pertama dan 

utama pendidikan Islam yang mengacu pada sudut pandang dasar pendidikan 

Islam melalui sebuah kajian yang mengatakan bahwa peradaban masyarakat 

manusia dari masa ke masa semakin berkembang dan maju ada 3 fungsi: 

3.1.1 Mengembangkan wawasan anak didik mengenai jati dirinya dan 

penciptanya (Rabbnya), juga alam sekitarnya, sehingga dengannya akan 

timbul keyakinan dan keimanan dan kemampuan membaca (analisis), akan 

mengembangkan kreatifitas dan produktifitas sejalan dengan Islam. 

3.1.2 Melestarikan nilai-nilai Islam berdasarkan rujukan dan landasan 

pemahaman yang shahih akan menuntun jalan kehidupannya sehingga 

keberadaannya, baik secara individual maupun sosial, lebih bermakna. 

3.1.3 Membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat 

bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu maupun 

sosial dalam aturan Islam.12 

Tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah 

menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang bertauhid, beriman, dan bertakwa 

yang dengannya akan memperoleh kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia 

hingga di akhirat. 

Linkungan pendidikan, Pengetahuan tentang lingkungan, bagi para 

pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan penjelasan dan 
                                                      

10Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam,  hlm. 82-83 
11Ibid,  
12Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam,  hlm. 82-83 
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mempengaruhi anak secara lebih baik. Misalnya, anak manja biasanya berasal dari 

lingkungan keluarga yang anaknya tunggal atau anak yang nakal di sekolah 

umumnya, di rumah mendapat didikan yang keras atau kurang kasih sayang dan 

mungkin juga karena kurang mendapat perhatian gurunya. 

Pendidik dalam pendidikan Islam salah satu faktor terpenting yang 

dipundaknya terdapat tanggungjawab yang sangat besar dalam upaya 

mengantarkan anak didik menuju ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 

Oleh karenanya guru dalam pendidikan Islam berperan sebagai pendidik dan 

orang tua, berperan sebagai seorang ilmuwan yang kaya akan ilmu, dan sebagai 

seorang pembimbing. 

Anak didik adalah bagian terpenting dari pendidikan Islam, dalam 

pendidikan perspektif Islam, anak didik merupakan pelaku dan obyek 

(penerima). Murid (anak didik) adalah pihak yang harus diajar, dibina, dan 

dilatih untuk dipersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya 

serta berakhlak mulia. Bagaimanpun kondisi seorang anak, ia haruslah diterima 

sebagai amanah bagi orang tuanya dan para pendidik. Oleh karena itu, wajib 

bagi para orang tua dan pendidik untuk menanamkan padanya dasar-dasar 

keimanan, syariat Islam, dan nilai kemuliaan akhlak, agar ia dapat mengarungi 

kehidupannya di bawah naungan risalah Rasulullah Saw yaitu al Islam.13 

Dengan demikian dalam pembahasan anak didik dibahas tentang; adab 

dengan dirinya sendiri, dengan gurunya, dan dengan pelajaran dan kitabnya. 

3.2  Konsep Pemikiran Ibnu Utsaimin tentang Pendidikan Islam 

Seorang pembaharu di abad ke 15 H atau abad ke 20 M, nama dan 

nasab lengkapnya adalah Muhammad bin Shalih bin Muhamad bin Sulaiman 

bin Abdurrahman bin Utsman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin 

Muqbil; dari  Alu Muqbil dari Alu Rais dari alWahbah dari qabilah bani 

Tamim. Kakeknya yang ke-4 yaitu Utsman bin Abdillah terkenal dengan 

panggilan Utsaimin, maka nasab keluarga ini dinasabkan kepadanya, oleh 

                                                      
13Raharjo, Abdullah Nashih Ulwan, pemikiran-pemikirannya dalam bidang Pendidikan, 

dalam buku Pemikiran Pendidikan Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 59 
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karena itu ia lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Utsaimin..14Kunyahnya 

adalah Abu ‘Abdillah, dari anaknya yang tertua.15 

Konsep dasar pemikiran pendidikan Ibnu Utsaimin adalah Islami, 

sebagaimana yang diungkapkannya: sesungguhnya kebangkitan ini 

(kebangkitan Islam)-mencakup seluruh aspek terlebih dalam aspek pendidikan- 

yang terjadi diseluruh negeri-negeri Islam haruslah dilandasi dengan pondasi 

dan pijakan yang kokoh dari Kitabullah (alqur’an) dan Sunnah Rasulullah, 

karena apabila kebangkitan ini -terlebih dalam aspek pendidikan- tidaklah 

dibangun diatas hal itu, maka hanyalah sebatas kebangkitan yang meluap-luap 

dan sia-sia, bahkan malah mungkin banyak menyebabkan kerusakan daripada 

memperbaiki, akan tetapi bila kebangkitan ini dibangun atas dasar Kitabullah 

dan Sunnah Rasulullah yang telah sahih, maka kebangkitan ini akan memiliki 

pengaruh baik yang sangat dahsyat bagi umat Islam dan selainnya.16 

Fungsi pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam konsepnya adalah 

mengantarkan anak didik pada pemahaman tentang ilmu Alqur’an dan sunnah 

sebagaimana yang dikehendaki maksudnya oleh Allah dan Rasulnya. 

Tujuan pendidikan Islam dalam pandangan Ibnu Utsaimin adalah 

menjadikan seorang anak didik betul-betul menyembah dan mengibadahi 

Rabbnya (Allah) diatas bashirah (ilmu dan pemahaman yang benar), sehingga 

hatinya selalu terikat dengan ibadah dan hatinya menjadi bercahaya 

dengannya.17 

Lingkungan pendidikan dalam pandangannya dimulai dari peran 

seorang ibu dirumah kemudian di masjid, madrasah, ma’had ilmi, dan 

universitas. 

Begitu besarnya peran seorang guru dalam pendidikan sehingga Ibnu 

Utsaimin menjelaskan beberapa konsep yang harus dimiliki oleh para guru 

sebagaimana berikut: berpegang teguh dengan alqur’an dan sunnah, memiliki 

                                                      
14Ishom, Ad Durru ats Tsamin fi Tarjamati Ibn Utsaimin, (Iskandariyah: Dar al Bashirah, 

2003), hlm. 17 
15Ibid, hlm. 19 
16 Muhammad bin Shalih Utsaimin, as Sohwah al Islamiyyah Dhowabith wa Taujihat, 

(Riyadh: Dar Wathan, 2009), hlm. 9 
17 Muhammad bin Shalih Utsaimin, Kitabul Ilmi, (Riyadh: Dar Tsurayya, 1999), hlm. 18 
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ilmu dan bashirah, hikmah, berlemah lembut dan kasih sayang, sabar dan 

mengharap pahala, dan berakhlak mulia. 

Konsep anak didik dalam pandangan Ibnu Utsaimin meliputi adab 

dengan dirinya, dan dengan gurunya, juga dengan kitab dan pelajarannya. 

Dimana sesudah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, ia harus memiliki 

tujuan untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya dan juga orang lain. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

4.1.1 Konsep pendidikan Islam dalam pandangan Ibnu Utsaimin. Dasar 

pendidikannya Alqur’an dan sunnah serta ijma’ (kesepakatan pendahulu dari 

umat Islam dari para sahabat). Dalam pandangan Ibnu Utsaimin fungsi 

pendidikan Islam adalah mengantarkan anak didik pada pemahaman tentang 

ilmu Alqur’an dan sunnah sebagaimana yang dikehendaki maksudnya oleh 

Allah dan RasulNya. Ia juga menegaskan akan tujuan pendidikan Islam yaitu 

menjadikan anak didik mampu mengibadahi Allah diatas ilmu dan 

pemahaman yang benar. Perhatiannya akan lingkungan pendidikan di rumah, 

masjid, ma’had (pesantren) dan juga di universitas, dimana hampir-hampir ia 

tidak pernah absen dari majlis, halaqoh, dan pelajarannya, yang disana ia 

membentuk dan membimbing generasi umat Islam. 

Peran guru dalam pandangan Ibnu Utsaimin amat besar dalam 

pembentukan pola pikir dan karakter anak didik, dimana ia menegaskan untuk 

para guru harus berpegang teguh dengan Alqur’an dan sunnah, memiliki ilmu 

dan pemahaman yang benar, memiliki sifat hikmah dalam mendidik, 

memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang karena dengan kelembutan dan 

kasih sayang akan mendapatkan hasil yang baik daripada harus dengan sikap 

keras dan kasar, guru hendaknya selalu sabar dan senantiasa mengharapkan 

pahala dari Allah, bersabar dalam mendidik dan mengajar, bersabar atas 

halangan dalam mendidik, dan bersabar atas ujian yang menimpa dirinya 
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sendiri, memiliki akhlak dan perangai yang mulia yang dengannya mudah-

mudahan perkataannya lebih mudah diterima oleh anak didiknya. 

Ibnu Utsaimin dalam pandangannya kepada penuntut ilmu (anak didik) 

sangat menekankan supaya memperhatikan adabnya kepada dirinya, 

bagaimana dirinya seharusnya bermuamalah kepada Allah dengan selalu 

ikhlas, memiliki tujuan menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan 

juga orang lain, dan juga dalam rangka membela syariat, menghiasi dirinya 

dengan sikap hikmah, sabar, istiqomah, tidak sombong, kroscek, dan taqwa. 

Kemudian dengan gurunya dengan menganggap dan menjadikan gurunya 

sebagai pengajar yang mengajarkan kepadanya ilmu, dan yang mendidiknya 

akhlak dan adab. Dan kemudian adab kepada kitab dan pelajarannya dengan 

menunjukkan sikap semangatnya dlam menuntut ilmu sertamemilih dan 

menjaga kitabnya. 

4.1.2 Konsep pemikiran Ibnu Utsaimin tentang pendidikan Islam 

merupakan konsep yang jelas keasliannya, memadukan keorisinilan dengan 

modern karena bersandar pada agama Islam yang sempurna pondasinya, 

menyeluruh, dan tidak usang dengan tempat dan zaman, karena Islam 

merupakan cara yang tetap relevan hingga akhir zaman (kiamat). 

Ibnu Utsaimin merupakan pembaharu Islam di abad 20 ini, yang telah 

banyak memberikan sumbangsihnya kepada Islam dan Kaum 

Muslimindihampir segala bidang, baik sosial, ekonomi dalam muamalah 

kontemporer, pendidikan, dan lainnya. Oleh karenanya pandangan Ibnu 

Utsaimin dalam masalah pendidikan Islam masih sangat relevan dan perlu 

mendapatkan perhatian. 

Sebagaimana fungsi dan tujuan pandangan Ibnu Utsaimin, fungsi 

pendidikan mengantarkan anak didik memahami Alqur’an dan sunnah 

sebagaimana yang dikehendaki maksudnya oleh Allah dan RasulNya, dan 

tujuan pendidikan untuk menjadikan manusia menyembah dan mengibadahi 

Allah diatas ilmu dan pemahaman yang benar, maka fungsi dan tujuan ini 

sangat relevan dan seiring dengan konsep pendidikan modern yang ditetapkan 

pada kongres se-Dunia ke II tentang pendidikan Islam tahun 1980 M. 
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Tentang lingkungan pendidikan, mulai dari rumah, madrasah, ma’had 

ilmi (pesantren), masjid, perguruan tinggi (universitas). Konsep pendidik 

(guru) yang memiliki karakter yang ditauladani dan disegani dengan sifat-

sifat yang telah disebutkan dan dijelaskan. Dan konsep penuntut ilmu (anak 

didik) dengan adab-adab yang harus dimilikinya sebagaimana yang telah 

disebutkan Ibnu Utsaimin yang menunjukkan masih sangat kentaranya nilai-

nilai Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah menjadikan konsep 

pandangannya sangat relevan dengan pendidikan modern. Hanya perlu 

mengadopsinya, mengaplikasikannya, dan memberikan inovasi yang sejalan 

dengan pandangan Islam. 

Dengan demikian konsep pemikiran Ibnu Utsaimin tentang pendidikan 

Islam masih sangat relevan dengan konsep pendidikan modern saat ini 

4.2. Saran-Saran 

Setelah penelusuran konsep pandangan Ibnu Utsaimin tentang pendidikan 

Islam dari unsur dan faktor pendidikan, diharapkan kepada para peneliti dan juga 

pemerhati dalam pendidikan mampu mengulas lebih dalam kembali dan 

mengevaluasi konsep-konsep tersebut serta mengembangkannya supaya dapat 

diambil manfaatnya yang lebih besar untuk kemajuan pendidikan modern dan 

khususnya kemajuan pendidikan Islam saat ini dan yang akan datang. Dan 

menjadikan Ibnu Utsaimin salah seorang pembaharu dalam bidang pendidikan, 

yang walaupun mungkin saat ini lebih banyak dikenal sebagai pembaharu dalam 

bidang fiqh dan usul fiqh, dan juga dalam bidang aqidah. Namun hakikatnya Ibnu 

Utsaimin juga sangat memperhatikan masalah perkembangan dalam bidang 

pendidikan sepanjang hadupnya, karena dengan pendidikan Islam akan tegak 

umat diatas pijakan yang kokoh dan tegak pula Islam yang diridhoi dan dicintai 

oleh Allah. 
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