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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

KH. Ahmad Dahlan sosok kharismatik berwawasan luas serta 

mendalam pemahaman soal agama, banyak hal yang diwariskan terutama 

amal usahanya bukan coretan tulisan. Seperti pendidikan, dapat bisa kita 

katakan sebagai role model pergerakan yang mampu menjadi pelopor 

perubahan dari yang tertinggal menuju maju. Dalam sejarah perjuangan para 

tokoh dalam membenahi sistem pendidikan yang masih tertinggal dan masih 

banyak doktrin klasik alias tradisional yang membuat kejumudan dalam soal 

pemahaman agama. Berbagai tokoh yang berusaha membenahi persoalan itu 

salah satunya adalah KH. Ahmad Dahlan, Ia merupakan tokoh pembaharu 

pendidikan, memurnikan ajaran Islam dan mengembangkan inovasi dunia. 

Salah satu bentuk kepedulian beliau adalah masalah pendidikan. 

Pendidikan menjadi bidang yang penting dan bisa mengakibatkan nasib 

bangsa indonesia kedepan. Hal tersebut menjadi salah satu sebab yang 

menjadikan umat Islam tertinggal. Karena sebab itu, Ia menjadikan pendidikan 

bagian dari dakwah.
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Tokoh seorang muslim intelektual yang bergerak diberbagai aspek 

bidang terutama pendidikan, mencoba melakukan rekontruksi baru sebagai 

jembatan melakukan perombakan dan pembaharuan yang lebih baik. Ahmad 

Dahlan menjadi patron yang bisa dijadikan sebagai cerminan menemukan 

                                                           
2 Abdul Khaliq (dkk.), Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 

Semarang, 1999), 17 
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pembaharuan  pada konsep pendidikan Islam yang tepat dan relavan  pada era 

sekarang (abad 21)
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B. Rumusan masalah 

Dari uraian diatas, penulis merumuskan masalah persoalan diatas 

melalui rumusan masalah dibawah ini: 

1. Bagaimana konsep pembaharuan Pendidikan Islam dalam pandangan 

KH. Ahmad Dahlan ? 

2. Bagaimana Relevansi Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Konteks 

Pendidikan Islam Abad ke-21? 

C. Tujuan penelitian 

ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain : 

1.  Mendeskripsikan konsep Pembaharuan Pendidikan Islam pandangan  

 KH. Ahmad Dahlan. 

2.  Mengidentifikasi kecocokan pembaharuan pendidikan Islam pandangan      

 KH.Ahmad Dahlan dalam konteks Pendidikan di abad ke- 21. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Upaya sumbangsih pikiran berlandasan Islam (Al-Qur‟an Sunnah) 

yang bisa diharapkan menjadi pengembangan khazanah keilmuan 

penuh penghayatan dan pengamalan keagaamaan pada semua 

khalayak terutama akademisi. 

                                                           
3 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Mengahadapi abad ke- 21. (Jakarta : Pustaka Al 

Husna, 1988), 33 
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2.  pengembangan inovasi ataupun kreatifitas diri penulis untuk bisa 

belajar menulis kajian keilmuan dan sebagai pondasi yang lebih 

kokoh. 

3. Cerminan atau dasar untuk bisa diajukan sebagai rujukan dalam 

pengembangan konsep pendidikan Islam yang  bisa dipelajari  

E. Metode  Penelitian 

Dalam rumusan yang sudah dibuat maka langkah ataupun metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kajian library research, maksudnya 

adalah menjadikan kajian pustaka seperti buku,dokumen ataupun materi 

lain yang bisa dijadikan sumber rujukan penelitian untuk mempertajam 

kajian tentang pemikiran tokoh tersebut dengan menggunakan teknis 

analisis sebagai langkah untuk bisa menarik kesimpulan yang benar. Mulai 

dari isi, pesan yang disampaikan, kemudian memfilter dan 

mengkelompokan dengan tepat.
.4 
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Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 45  
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2. Sumber Data 

Sebagai penelitian literatur, sumber data penelitian ini diambil sepenuhnya 

dari riset kepustakaan dengan mengandalkan pada bacaan yang berupa 

buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas 

yaitu “Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Pandangan KH. Ahmad 

Dahlan”. 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data utama dan penting yang sangat 

dibutuhkan dalam penelitian. “data tersebut merupakan data yang 

tertuang dalam karya, sedangkan data primer KH. Ahmad Dahlan 

memang sulit untuk ditemukan karena beliau tidak banyak 

meninggalkan karya tulis”. “Akan tetapi, karya dan amal KH.Ahmad 

Dahlan merupakan monumen pemikiran dan amal usaha menciptakan 

tata kehidupan sosial berdasarkan semangat dan kebesaran perjuangan 

KH. Ahmad Dahlan lebih banyak dilihat dari aktivitas sosial dan amal 

perbuatannya dalam memajukan Muhammadiyah”. Salah satu data 

primer tentang KH. Ahmad Dahlan yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah buku berjudul “Warisan Intelektual KH. Ahmad 

Dahlan dan Amal Muhammadiyah dan Pelajaran KH. Ahmad Dahlan 7 

Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Qur‟an” yang ditulis oleh 

murid termudanya KRH Hadjid. 
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b) Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan hasil penggunaan sumber-sumber 

lain yang tidak langsung dan sebagai dokumen yang murni ditinjau 

dari kebutuhan peneliti. Adapun Sumber sekunder dalam penelitian ini 

yaitu diantaranya buku-buku, jurnal, internet, maupun sumber lainnya 

yang berkaitan dengan pembaharuan pendidikan Islam. 

3. Metode pengumpulan data 

Ada beberapa tahap atau langkah dalam mengumpulkan data dibawah 

ini dinataranya : menelurusi dan mencari data, penyeleksian atau 

penyaringan data dan pengkajian mendalam serta pencatatan dengan 

baik  dan benar. 

4. Analisis Isi 

Analisis isi merupakan penguraian atas isi hingga menghasilkan 

kesimpulan. Metode analisis ini yang dilakukan untuk memberikan 

analisisnya dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan analisis  kesejarahan dan filosofis. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar dari suatu konsep untuk 

kebutuhan mendiskripsikan secara objektif sistematis tentang suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alur berpikir induktif. 

Alur berpikir induktif merupakan metode berpikir yang dapat 

digunakan untuk menganalisa masalah atau fenomena yang bersifat 

khusus untuk mengambil keputusan yang bersifat umum. 


