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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam survey World's Most Literate Nation yang diselenggarakan 

oleh Central Connecticut State University di tahun 2016 silam, Indonesia 

berada di urutan 60 dari total 61 negara yang disurvei.2
 

Indonesia memiliki rapor merah dari Program for International 

Student Assessment (PISA). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh 

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada 

tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari total 70 negara yang 

disurvei. PISA menggunakan tiga indikator survei. Yaitu sains; 

matematika; dan membaca.3 

Rapor literasi Indonesia secara tidak langsung mencoreng wajah 

Islam, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim 

terbesar di dunia. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia menjadi 

gambaran bahwa masyarakat muslim di Indonesia memiliki tingkat literasi 

yang rendah. Padahal, jika diperiksa dalam sumber-sumber normatif 

hukum Islam, Islam adalah agama yang mengutamakan dan menjunjung 

                                                             
2
 World's Most Literate Nations (https://www.ccsu.edu/wmln/rank.html, diakses pada 14 

Desember 2020, 2016)
 

3
 Education Statistics The World Bank  

(https://datatopics.worldbank.org/education/wDashboard/dqlearning), diakses pada 20 Juli 2021).
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tinggi ilmu pengetahuan. Nidhal Guessoum misalnya, menyebut bahwa 

Islam adalah agama yang sangat relevan untuk mengembangkan sains.4
  

Ziauddin Sardar menyebut bahwa mencari ilmu, mengingat Tuhan, 

mengembangkan kemampuan spiritual, dan berjuang untuk keadilan 

ekonomi sama nilainya sebagai kebaikan di mata Tuhan. Bahwa pencarian 

akan ilmu pengetahuan menjadi salah satu aspek yang paling penting 

dalam peradaban Islam.5 

Senada dengan itu, Hamka juga menyebut bahwa agama Islam 

adalah agama yang sangat menghormati ilmu. Menurutnya, Islam adalah 

agama ilmu dan akal. Dalam Falsafah Hidup ia menulis: 

"Setelah itu dipuji, disanjung, dan diagungkan pula martabat ilmu, 

lebih dari yang lain. Sebab ilmu itulah anak kunci rahasia alam, 

rahasia makhluk, dan makhluk itulah anak kunci mencari Khaliq. 

Ketika Nabi SAW mula-mula diangkat menjadi Rasul, seketika itu 

beliau mula-mula dituruni wahyu, perkara ilmu itulah yang mula-

mula dibuka. Disuruh dia membaca suatu bacaan dengan nama 

Tuhan yang menjadikan manusia dari pada air yang pekat, dan 

Tuhan mengajarkan ilmu dengan kalam, atau pena, sehingga 

diketahui oleh manusia perkara-perkara yang selama ini tiada 

diketahuinya."6 

Ayat yang dimaksud oleh Hamka adalah Surat Al-'Alaq ayat 1-5 

yang berbunyi: 

 بِٱْسِن َربَِّك ٱلَِّذى َخلََق 
 ٱْقَزأْ

Arti: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta.” 

                                                             
4
 Nidhal Guessoum, Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern 

Science, (New York: I.B. Tauris and Co Ltd, 2011), hlm. xxv.
 

5
 Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, (Bandung: Mizan, 1986), 

hlm. 30.
 

6
 Hamka, Falsafah Hidup: Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-

Quran dan As-Sunnah, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 45.
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َن ِهْن َعلَق   نَسَٰ  َخلََق ٱْْلِ

Arti: "Menciptakan manusia dari segumpal darah." 

 ٱْقَزأْ َوَربَُّك ٱْْلَْكَزم  

Arti: "Bacalah! dan Tuhan engkau itu Maha Mulia." 

 ٱلَِّذى َعلََّن بِٱْلقَلَنِ 

Arti: "Dia yang mengajarkan dengan qalam." 

َن َها لَْن يَْعلَنْ  نَسَٰ  َعلََّن ٱْْلِ

Arti: "Mengajari manusia apa-apa yang dia tidak tahu."7 

 

Selain itu, ayat yang menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan adalah surat Al-Qalam ayat pertama. 

Dalam ayat tersebut Allah berfirman: 

ونَ   ٓن ۚ َوٱْلقَلَِن َوَها يَْسط ز 

Artinya: "Nun; demi pena dan apa yang mereka tulis."8 

Kedua ayat di atas adalah salah dua ayat yang mampu 

mengkonstruksi peradaban Islam, khususnya dalam bidang keilmuan, 

sehingga berkembang begitu pesat. Wahyu-wahyu tersebut menginspirasi 

para ulama sejak masa awal Islam untuk mengembangkan ilmu 

                                                             
7 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 10, (Singapura: Pustaka Nasiona PTE LTD, 1989), hlm. 8056. 

8 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 10, (Singapura: Pustaka Nasiona PTE LTD, 1989), hlm. 7559. 
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pengetahuan sehingga muncul dengan apa yang kita kenal sebagai The 

Golden Age of Islam di abad pertengahan. 

Menurut Alparslan Acikgenc dalam bukunya yang berjudul 

Scientific Thought and Its Burden: an Essay in History and Philosophy of 

Science, sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini, jika sejarah keilmuan 

Islam pada masa awal dipelajari dengan penuh ketelitian, maka akan 

didapati bahwa benih dari beberapa ilmu yang digunakan untuk 

mengembangkan masa keemasan Islam telah tampak sejak masa 

Rasulullah. Ilmu-ilmu tersebut adalah sejarah, hukum, kesusasteraan, 

gramatika, filsafat, dan teologi. Pada akhir abad pertama Hijriah, 

kebanyakan pengetahuan tersebut telah terakumulasi dalam disiplin-

disiplin ilmu dan berproses untuk menjadi ilmu atau sains. Ilmu 

pengetahuan yang embrionya sudah muncul sejak awal masa kenabian 

adalah bukti bahwa wahyu turut mendorong umat Islam untuk mendalami 

ilmu pengetahuan melalui kegiatan membaca.9 

Bahkan, Nidhal Guessoum dengan sangat berani menulis: 

"A common thread runs through all my intelectual and educational 

works. It consists of the following interweaving lines. 1. Science is 

important and relevant to Islam (and to other cultures, of course), 

2. Science can help make progress not only materially (this is 

obvious) but also intelectually, culturally, and religiously, 3. 

science evolves, and theology should also progress, 4. Looked at 

properly, there is nothing (except pure materialism) that can 

oppose science and Islam." 

 

                                                             
9
 Adian Husaini, dkk, Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam, (Depok: Gema Insani, 

2019), hlm. 20.
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(Benang merah dari semua karya intelektual dan pendidikan saya 

terdiri dari garis yang berhubungan sebagaimana berikut. 1. Sains 

itu penting dan relevan dengan Islam (dan dengan budaya lain), 2. 

Sains dapat membantu membuat kemajuan tidak hanya secara 

material (ini jelas) tetapi juga secara intelektual, budaya, dan 

agama, 3. sains berkembang dan teologi harus juga maju, 4. 

Dipandang dengan baik, tidak ada (kecuali materialisme murni) 

yang bisa melawan sains dan Islam.) 

Karena majunya peradaban Islam, pada abad ke-10 M, Cordova 

menjadi kota internasional yang dihiasi gemerlap lampu-lampu pada 

malam hari. Di Kota London, 700 tahun setelah itu, tidak ada satupun 

lentera yang dipasang. Sedangkan Kota Paris hingga berabad-abad ke 

depan masih berkubang lumpur yang tebalnya sampai ke mata kaki dan 

masuk ke ambang pintu rumah. Peradaban Islam yang berpusat di Timur 

Tengah menjadi peradaban yang begitu maju. Sementara itu, peradaban 

Barat di Eropa begitu tertinggal.10 

Pada saat yang sama, ketika perkembangan ilmu pengetahuan di 

dunia Islam, khususnya di Indonesia menjadi stagnan sebagaimana yang 

disebutkan di atas, terjadi lonjakan perkembangan ilmu pengetahuan di 

dunia Barat. Sebelum abad ke-17, literasi adalah hak istimewa dari 

segelintir elit di Eropa Barat. Kurang dari seperdelapan populasi Eropa 

Barat yang menikmati akses literasi.  

Tingkat literasi dunia kemudian naik dua kali lipat pada abad ke-

18, dan naik lagi sebanyak empat kali lipat pada abad 19. Pada tahun 2018, 

83% masyarakat di dunia sudah literat. Secara keseluruhan, masyarakat 

                                                             
10

 Faisal Ismail, Sejarah & Kebudayaan Islam: Periode Klasik (Abad VII-XIII M), 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 292. 
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dunia menjadi semakin literat pada abad ke-17 hingga sekarang. Namun, 

pada saat yang sama, masyarakat di dunia Barat menjadi semakin jauh 

meninggalkan masyarakat muslim di Timur. Mereka memutar roda yang 

telah berhenti berputar sejak masa kejayaan Islam awal. Bahwa kemajuan 

ilmu pengetahuan yang begitu pesat tersebut ternyata hanya dialami oleh 

masyarakat Barat. Sedangkan di Timur, kendati juga maju, namun tetap 

saja jauh tertinggal dari Barat. Ketertinggalan dalam hal pendidikan 

menyebabkan ketertinggalan dalam hal peradaban.11  

Di sisi lain, Indonesia memiliki Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM), salah satu organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah. IPM 

memiliki semboyan "nuun wa al-qalami wa maa yasthuruun" yang 

diambil dari surat Al-Qolam ayat 1. Semboyan tersebut menjadi penegasan 

bahwa IPM bekerja untuk menggiatkan gerakan literasi di Indonesia. Di 

tengah rendahnya tingkat literasi, upaya IPM untuk terus menjaga 

semangat literasi perlu dilihat secara lebih seksama. 

Berdasar latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang bagaimana kader IPM memahami dan 

mengimplementasikan ayat seruan belajar dan seruan untuk mendalami 

ilmu pengetahuan.  

Belum adanya penelitian tentang ini sebelumnya melatarbelakangi 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Gerakan Literasi Ikatan 

                                                             
11

 Steven Pinker, Enlightenment Now: Membela Nalar, Sains, Humanisme, dan Kemajuan, 

(Manado: CV. Global Indo Kreatif, 2020), hlm 315. 
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Pelajar Muhammadiyah (Pemahaman dan Implementasi IPM 

Terhadap Surat Al-Qalam Ayat 1)”. 

    

B. Rumusan Masalah 

 Melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah:  

1. Bagaimana pemahaman kader IPM terhadap surat Al-Qalam ayat 1? 

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Surat Al-Qalam ayat 1 di 

kalangan kader IPM? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah menjelaskan pemahaman kader IPM 

terhadap surat Al-Qalam ayat 1 dan bagaimana implementasinya. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bisa dibagi menjadi 

dua aspek yaitu teoritis dan praktis. Dengan demikian diharapkan 

penelitian tersebut dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan 

pemikiran bagi siapapun, khususnya bagi kalangan akademisi ilmu 

tafsir dalam masalah literasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan keilmuan 

bagi penelitian selanjutnya. 
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c. Dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang tafsir tema 

Alquran dalam studi living Quran. 

2. Praktis  

a. Diharapkan dapat memberikan saran bagi kader IPM dan pihak 

lain dalam membangun gerakan literasi. 

  


