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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji dan mendalami tentang pelaksanaan 

pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya 

dengan pendidikan Islam kontemporer. Pada penelitian ini, penulis 

tertarik mengangkat  tentang pendidikan pada masa Umar bin Khattab, 

karena khalifah Umar termasuk salah satu yang membuat pendidikan 

Islam bisa maju dan berkembang dan meluas ke negara-negara lain. 

Pada masa pemerintahan Umar yang relatif cenderung lama, yakni 10 

tahun, membuat meluasnya wilayah Islam sampai keluar Jazirah Arab. 

Yang artinya semakin luas pula penyebaran Islam kala itu, melihat 

kondisi demikian Khalifah Umar mementingkan pula terkait masalah 

pendidikan Islam. Hal ini terlihat ketika Umar memerintahkan 

panglima-panglima apabila mereka berhasil menguasai suatu kota, 

mereka diperintahkan untuk mendirikan Masjid untuk tempat 

beribadah dan pendidikan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer yang menggunakan 

metode analisis dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial dan 

menggunakan buku, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan 

khalifah Umar bin Khattab. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penulisan skripsi ini dengan metode membaca, memahami, 

mengklarifikasi, dan menyimpulkan  isi dari jurnal, buku, artikel dan 

novel yang berkaitan dengan relevansi pendidikan Islam pada masa 

Umar bin Khattab dengan pendidikan Islam kontemporer. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi 

antara pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dengan 

pendidikan Islam kontemporer. Terlihat dari beberapa komponen yang 

masih relevan, yaitu pendidik, lembaga pendidikan, dan metode 

pendidikan. Dari segi pendidik, pada masa Umar bin Khattab 

perekrutan guru sudah ada kualifikasi sesuai bidan keilmuan dari 

pendidik tersebut, begitupun di zaman sekarang. Sedangkan metode 

pendidikan yang ada pada masa Umar bin Khattab adalah halaqah, 

talaqi, dan ceramah. Ketiga metode tersebut masih relevan dengan 

metode pendidikan di zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat relevansi antara pendidikan Islam saat sekarang dengan 

pendidikan Islam masa Umar bin Khattab. Hanya saja pendidikan saat 

sekarang lebih canggih dengan difasilitasi dengan kecanggihan 

teknologi. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Islam,  Umar bin Khattab, Relevansi 
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ABSTRACT 

 

This study examines and explores the implementation of 

Islamic education during the time of Umar bin Khattab and its 

relevance to contemporary Islamic education. In this study, the 

authors are interested in discussing education during the time of Umar 

bin Khattab because the caliph Umar was one of those who made 

Islamic education progress and develop and spread to other countries. 

During the reign of Umar, which tended to be relatively long, i.e., 10 

years, it made the Islamic territory expand to the outside of the 

Arabian Peninsula. Which means the wider the spread of Islam at that 

time, seeing such conditions, Caliph Umar also emphasized the issue 

of Islamic education. This can be seen when Umar ordered the 

commanders if they succeeded in controlling a city, they were ordered 

to build a mosque for a place of worship and education. 

This type of research is literary research that uses analytical 

methods using a social history approach and uses books, articles, and 

journals related to the caliph Umar bin Khattab. The data collection 

techniques in writing this thesis are reading, understanding, clarifying, 

and concluding the contents of journals, books, articles and novels 

related to the relevance of Islamic education during Umar bin Khattab 

time with contemporary Islamic education. 

The results of this study indicate that there is a relevance 

between Islamic education at the time of Umar bin Khattab and 

contemporary Islamic education. It can be seen from several 

components that are still relevant, namely educators, educational 

institutions, and educational methods. In terms of educators, at the 

time of Umar bin Khattab, teacher recruitment had qualifications 

according to the scientific midwife of the educator, as well as today. 

While the educational methods that existed at the time of Umar bin 

Khattab were halaqah, talaqi, and lectures. These three methods are 

still relevant to today's educational methods. This shows that there is 

relevance between current Islamic education and the Islamic education 

of Umar bin Khattab. It's just that today's education is more 

sophisticated, facilitated by technological sophistication. 

Keywords: Islamic Education, Umar bin Khattab, Relevance
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MOTTO 

 

 

ِجرِْيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَِّذْيَن ات َّبَ ُعْوُىْم ِبِِْحَسانٍٍۙ رَّ  ِبُقْوَن اْْلَوَُّلْوَن ِمَن اْلُمهّٰ ُهْم َوَرُضْوا َوالسّّٰ ُ َعن ْ ِضَي اّللّّٰ
ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظْيُم  َهآ اَبًَدا ۗذّٰ ِلِدْيَن ِفي ْ ُر خّٰ  َٓٓٔعْنُو َواََعدَّ ذَلُْم َجنٍّّٰت ََتْرِْي ََتْتَ َها اْْلَنْ هّٰ

 

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 

(masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan 

orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida 

kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah 

menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Itulah kemenangan yang agung.  

(At-Taubah:100) 

 

َلُكْم ِمَن األُمِم ََنٌس حمدَّثوَن، فَإْن ملسو هيلع هللا ىلص: عْن أيب ُىرَيْ رَة قَاَل: قاَل َرُسوُل اّللَِّ  َلَقْد َكان ِفيما قَ ب ْ
(رواه البخاري وادلسلم )َيُك يف أُمَّيت َأَحٌد، فإنَُّو ُعَمرُ   

 

“Di antara umat-umat yang hidup sebelum kalian ada orang-orang 

yang dianugerahi kemampuan seperti nabi (muhadditsun). Sekiranya 

salah satu dari mereka ada dalam umatku, niscaya ia adalah Umar.” 

 (HR. AL-Bukhari dan Muslim)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ali Muhammad Ash-Shallabi,  Biografi Umar Bin Khattab, (Jakarta : 

Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 5. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul di sini dimaksudkan supaya ada kesamaan 

persepsi serta menghindari kesalahpahaman dan makna yang ganda. 

Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan pengertian yang terdapat 

dalam judul skripsi ini: “Pendidikan Islam Pada Masa Umar bin 

Khattab Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer” 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar 

untuk mendatangkan perubahan sikap dan perilaku seseorang 

melalui pengajaran dan pelatihan. Menurut John Dewey, 

pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental 

secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama 

manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda 

sebagai penerus dapat menghayati, memahami, mengalakan nilai-

nilai dan norma-norma kehidupan.
1
 Merujuk pada pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk sebuah perubahan sehingga 

menjadi sebuah sikap dan perilaku secara intelektual dan 

emosional. 

2. Umar bin Khattab 

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi 

Muhammad SAW yang menjabat sebagai Khalifah, tepatnya 

Khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shidiq. Umar bin Khattab 

termasuk salah satu pemimpin yang hebat dari suri teladan dalam 

masalah keislaman, dan beberapa hadits menyebutkan bahwa 

Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu 

bakar. Khalifah Umar membuat kemajuan yang sangat pesat 

ketika menjabat sebagai Khalifah tak terkecuali di bidang 

pendidikan. 

 

 

                                                           
1
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis 

Multidensional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67.  

1 



 

 

 
 

2 

3.  Relevansi 

Secara umum, relevansi berarti kecocokan, Pada Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi adalah hubungan; 

kaitan.
2
 Sedangkan menurut sukamdinata, relevansi terdiri dari 

relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal 

adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-

komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, 

atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan 

antara komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal 

adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan 

perkembangan dalam masyarakat.
3
 Jadi, yang dimaksud relevansi 

dalam penelitian ini adalah kecocokan atau kaitan antara 

pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dengan 

pendidikan Islam kontemporer. 

4. Kontemporer 

Pendidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang 

dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk 

mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-

kaidah agama Islam pada masa sekarang. 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan adalah segala sesuatu dalam hidup yang 

memengaruhi pertumbuhan seseorang, pendidikan adalah pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan hidup dan 

sepanjang hidup.
4
 Pendidikan juga merupakan suatu sistem yang 

dijalankan secara sistematis sehingga mampu mencapai tujuan yang 

sudah di tetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di 

segala aspek kehidupan.
5
 

Pendidikan merupakan hal dasar yang sangat penting dan  

memang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan 

                                                           
2
 https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/relevansi (25 Oktober 2020) 

3
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum : Teori dan 

Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 150-151 
4Uci Sanusi, Ilmu Pendidikan Islam, (Sleman : CV Budi Utama, 2018) h. 6. 
5Miftahur Rohman dan Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural”, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

9 No. 1 2018. 



 

 

 
 

3 

yang kita dapatkan pertama kali adalah pendidikan di lingkungan 

keluarga. Dalam keluarga banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan 

dari orang tua sejak lahir hingga dewasa anak diberikan pendidikan 

paling banyak di lingkungan keluarga. Kemudian, pendidikan fase 

kedua kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita hidup. Karena, saat 

berada di lingkungan masyarakat kita mendapatkan hal-hal baru yang 

bisa di adopsi dan masih banyak nilai-nilai pendidikan yang kita dapat 

dari lingkungan sekitar. Setelah itu yang terakhir pendidikan di 

lembaga sekolah, pendidikan di lembaga sekolah memiliki tujuan 

untuk menciptakan dan membentuk benih-benih manusia yang baik. 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi kebutuhan 

yang sangat vital bagi masa depan generasi penerus bangsa, 

khususnya bagi generasi muda yang menjadi objek dalam dunia 

pendidikan, hal ini bisa kita lihat bersama, bagaimana peran 

pendidikan dalam membina, dan membimbing generasi untuk menjadi 

manusia yang lebih baik lagi.
6
 

Apabila pendidikan yang kita dapatkan sedikit maka ketika 

hidup di dunia ini kita akan sering merasa kebingungan dan tidak 

memiliki arah. Karena pendidikan merupakan hal yang sangat 

mendasar pada kehidupan manusia yang berguna untuk mengasah 

pola pikir dan karakter setiap manusia. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses bimbingan yang 

terjadi karena adanya relasi yang bersifat vertikal antara mereka yang 

memimpin dan mereka yang dipimpin. Sebagai usaha agar manusia 

dapat bekerjasama dengan orang lain di luar dirinya untuk mencapai 

tujuan dalam sebuah  masyarakat yang membantu setiap individu 

bertumbuh dan dalam proses penyempurnaan dirinya serta keluar dari 

keterbatasan dirinya.
7
 

Selain pendidikan, kita juga harus memiliki agama yang 

menjadi pedoman  kita di masa depan. Tentu saja, agama Islam yang 

diutus Allah kepada Nabi Muhammad masih menyebar ke seluruh 

                                                           
6Faiso, Pendidikan Islam Perspektif, (Jakarta : Guepedia, 2017) h. 19. 
7Badrut Tamam dan Akhmad Muadin, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Agama Islam dalam Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Sekolah 

Menengah Atas”, FENOMENA, Vol. 9 No. 1 2017.  
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dunia. Karena Islam adalah agama yang membimbing kita di jalan 

yang benar. 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasar Islam, yaitu Quran dan Sunnah.
8
 Al-

Qur‟an sumber pendidikan Islam yang pertama sebab memiliki nilai 

absolut yang diturunkan oleh Allah swt. Nilai dalam al-Qur‟an bersifat 

abadi dan relevan dalam setiap zaman, sehingga pendidikan Islam 

yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada dasar nilai al-Qur‟an.
9
 

Pada penelitian ini, penulis tertarik mengangkat  tentang 

pendidikan pada masa Umar bin Khattab, karena khalifah Umar 

termasuk salah satu yang membuat pendidikan Islam bisa maju dan 

berkembang dan meluas ke negara-negara lain. 

Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat nabi 

Muhammad SAW yang telah menjadi khalifah kedua dalam 

pemerintahan Islam. Umar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi 

Rasulullah. Allah telah memberikan Umar sifat-sifat para nabi dan 

kedudukan para rasul sehingga menjadikan sebagai orang yang layak 

memperoleh posisi kenabian. Selain itu, Umar juga memperoleh 

muhaddisin atau ilham dari Allah. Allah meletakkan kebenaran pada 

lidah dan hati Umar, sehingga Rasulullah saw memberikan Umar 

gelar Al-Faruq yaitu orang yang memisahkan antara kebenaran dan 

kebatilan.
10

 

Pada masa pemerintahan Umar yang relatif cenderung lama, 

yakni 10 tahun, membuat meluasnya wilayah Islam sampai keluar 

Jazirah Arab. Yang artinya semakin luas pula penyebaran Islam kala 

itu, melihat kondisi demikian Khalifah Umar mementingkan pula 

terkait masalah pendidikan Islam. Hal ini terlihat ketika Umar 

memerintahkan panglima-panglima apabila mereka berhasil 

menguasai suatu kota, mereka diperintahkan untuk mendirikan Masjid 

untuk tempat beribadah dan pendidikan.  

                                                           
8Moh.Abdullah, et. al. Pendidikan Islam (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 

2019) h. 2. 
9Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta: Amzah, 2010), h. 33. 
10Muhammad Husein Haekal, Umar bin Khattab, (Jakarta: PT Pustaka 

Litera Antar Nusa, 2013), h. 59. 
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Berkaitan dengan usaha pendidikan itu, Umar mengangkat dan 

menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan, yang 

bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk 

yang baru masuk Islam. Dikuasainya wilayah-wilayah baru oleh 

Islam, menyebabkan munculnya keinginan untuk belajar Bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar di wilayah-wilayah tersebut. Orang-orang 

yang baru masuk Islam dari daerah-daerah yang ditaklukkan, harus 

belajar Bahasa Arab jika mereka ingin belajar dan mendalami 

pengetahuan Islam. Oleh karena itu pada masa Umar sudah  terdapat 

pengajaran Bahasa Arab.
11

  

Pendidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang 

dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan 

potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada 

masa sekarang. Pada pendidikan Islam kontemporer tentu sudah 

banyak sekali perubahan yang terjadi pada pendidikan Islam, namun 

peneliti tertarik untuk mencari kerelevanan pendidikan Islam pada 

masa Umar bin Khattab dengan pendidikan Islam kontemporer.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti pendidikan Islam yang terdapat pada kisah Umar bin Khattab 

serta relevansinya terhadap pendidikan islam di era millenial dengan 

judul “Pendidikan Islam Pada Masa Umar Bin-Khattab dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer.” 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, serta untuk memudahkan 

pembahasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian 

terhadap komponen pendidikan Islam yang terdapat pada masa Umar 

bin Khattab dan  relevansinya terhadap pendidikan islam 

kontemporer.” 

 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang di atas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
11Harun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Logos Wacana 

Ilmu, 1999) h. 17  
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Bagaimana pendidikan Islam pada masa Umar Bin Khattab dan 

relevansinya terhadap pendidikan Islam kontemporer? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mendeskripsikan relevansi pendidikan islam pada masa Umar bin  

Khattab dengan pendidikan Islam kontemporer. 

 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang terkait, adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Jika dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat untuk mengenal dan mendeskripsikan lebih 

detail tentang pendidikan Islam pada masa Umar Bin Khattab dan 

relevansinya terhadap pendidikan Islam kontemporer sekarang 

ini, yang bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya 

pendidikan Islam kontemporer seperti sekarang ini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti juga 

benar-benar mengerti, memahami, dan mampu 

mengaplikasikannya di kehidupan nyata. 

b. Bagi Masyarakat atau Publik 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa masyarakat 

benar-benar mengerti akan pentingnya pendidikan Islam dan 

akan ditanamkan pada anak-anak dan pemuda pada masa 

islam sekarang ini. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya 

atau peneliti lain yang ingin mengkaji dengan tema yang 

sama. 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka di sini adalah dimaksudkan untuk mengetahui 

keautentikan suatu karya tulis. Penulis mengambil tinjauan sebagai 
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berikut ini untuk dijadikan sandaran teori dan bahan perbandingan 

dalam  mengupas berbagai permasalahan yang ada. Penelitian tersebut 

diantaranya : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Min Zaidah
12

 tahun 2015 berjudul “Nilai 

Pendidikan Akhlak Dalam Buku Umar Bin Khattab The 

Conqueror dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Akhlak 

Kebangsaan Siswa”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

relevansi nilai pendidikan akhlak dalam buku “Umar bin Khattab 

The Conqueror “ karya Abdurrahman Asy-Syarawi terhadap 

pembentukan akhlak kebangsaan siswa. Hasil dari penelitian ini 

diketahui bahwa terdapat relevansi antara nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam buku “Umar bin Khattab The Conqueror “ dengan 

pembentukan Akhlak Kebangsaan. Relevansi kedua-nya terdapat 

pada: Tujuan pembentukan akhlak kebangsaan, Landasan 

Ideologi Akhlak Kebangsaan, dan Metode sosialisasi akhlak 

kebangsaan. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fatimah Alvianti
13

 tahun 2014 

berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Umar Bin 

Khattab” Penelitiannya bertujuan untuk mencari nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam kisah Umar bin Khattab. 

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan 3 nilai pendidikan 

dalam kisah Umar bin Khattab, yaitu nilai pendidikan akhlak, 

nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan aqidah. 

3. Artikel yang ditulis Sopian Lubis
14

 berjudul “Pemikiran 

Pendidikan Islam Umar Bin Khattab” hasil dari jurnal tersebut 

mengatakan pola pendidikan pada masa khalifah Umar bin 

Khattab sudah berbentuk kurikulum pendidikan. Hal ini terlihat 

dari struktur organisasi pendidikan yang dilakukan Umar bin 

Khattab, seperti pendirian masjid untuk menjadi pusat 

                                                           
12Min Zaidah, Nilai Pendidikan Akhlak  Dalam Buku “Umar bin Khattab 

The Conqueror” dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Akhlak Kebangsaan 

Siswa, (Skripsi Program Strata 1 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2015). 
13Eka Fatimah Alvianti, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kisah Umar 

bin Khattab, (Skripsi Program Strata 1 Pendidikan Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah, Surakarta, 2014). 
14Sopian Lubis, “Pemikiran Pendidikan Islam Khalifah Umar bin Khattab” 

Jurnal STIT, Vol. 3 (Juli 2020) h. 69-84. 
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pendidikan. Serta melakukan perekrutan guru untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, berdasarkan kualifikasi 

keilmuan. Seperti Hifzhil-Qur‟an, ilmu hadis, Fiqih, dan Bahasa 

Arab. 

4. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Husein Ritonga
15

 berjudul 

“Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Pada Era Milenial” 

hasil dari jurnal tersebut mengatakan bahwa adanya kemajuan 

yang terdapat dalam pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren, 

menunjukkan bahwa Pondok Pesantren bukan hanya telah 

memiliki wawasan, pemahaman, dan penghayatan terhadap nilai-

nilai dan sikap kewirausahaan. Namun demikian, mereka juga 

telah mempraktekkan sikap para pendiri dan pengelola lembaga 

pendidikan, termasuk kiai, yaitu wirausaha yang memiliki nilai-

nilai kewirausahaan (advokasi, kreativitas, menciptakan hal baru, 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, mengambil 

risiko, menciptakan sesuatu) Pengusaha dengan wawasan, 

pemahaman, penghargaan dan jiwa praktis. Hal baru, mulai dari 

nol, kerja keras, tanpa lelah, penuh motivasi dan komitmen, jujur, 

terbuka, inovatif, kritis, produktif dan berani mengambil resiko). 

Sikap kewirausahaan ini sejalan dengan sikap para milenial di 

atas yaitu penuh vitalitas, dan inovatif. 

 

Disini penulis akan sebutkan beberapa perbedaan yang 

signifikan antara skripsi ini dengan karya-karya yang lain sehingga 

terlepas dari adanya duplikasi pembahasan. Perbedaan itu adalah: 

1. Jika karya Min Zaidah lebih spesifik membahas pendidikan 

akhlak dalam buku Umar bin Khattab The Conqueror dan 

relevansinya terhadap pendidikan akhlak kebangsaan siswa, 

sedangkan penelitian ini membahas tentang pendidikan Islam 

pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya terhadap 

pendidikan Islam kontemporer. 

2. Jika karya Eka Fatimah Alvianti membahas nilai-nilai pendidikan 

Islam pada masa Umar bin Khattab, sedangkan penelitian ini 

selain membahas pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab 

                                                           
15 Ahmad Husein Ritonga,”Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam pada 

Era Milenial” Jurnal Innovatio, Vol 18, (Juni 2018) h. 27-37. 
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juga membahas kerelevanannya dengan pendidikan Islam 

kontemporer. 

3. Jika karya yang ditulis oleh Sopian Lubis membahas tentang 

pemikiran pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab, 

sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada pendidikan 

Islam pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya dengan 

pendidikan Islam kontemporer. 

4. Jika karya yang ditulis oleh Ahmad Husein Ritonga membahas 

tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam di era milenial, 

penelitian ini lebih membahas tentang kerelevanan pendidikan 

Islam pada masa umar bin Khattab dengan pendidikan Islam 

kontemporer. 

 

Oleh karena itu dari beberapa penelitian atau karya yang telah 

disebutkan diatas belum ada yang secara spesifik membahas 

menyerupai penelitian ini, jika pun ada penelitian yang di luar sana 

yang hampir menyerupai namun ada perbedaan antara satu dengan 

yang lain atau bahkan saling melengkapi atas kekurangan penelitian-

penelitian terdahulu. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah  proses pengumpulan informasi dengan tujuan 

meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah 

penyelidikan atau kelompok penyelidikan.
16

 Selain itu metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan  kegunaan tertentu.
17

 Adapun  metode yang digunakan  dalam 

penelitian  ilmiah kali ini adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan objek kajian pada penelitian ini, penelitian ini 

termasuk dalam  jenis penelitian  literer atau studi pustaka. 

                                                           
16Febri Endra, Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis), 

(Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2017), h. 17.  
17Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3. 
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Penelitian literer adalah teknik penelitian penelitian yang 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai 

macam teks berupa buku, jurnal, dan artikel yang memiliki 

keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian  ini.
18

 Dalam 

penelitian ini nantinya akan mengkaji “Pendidikan Islam  pada 

masa Umar Bin Khattab dan relevansinya dengan pendidikan 

Islam konemporer”. 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan teks yang berdasarkan pada 

penelitian yang berkaitan dengan sejarah Umar bin Khattab. 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif 

karena menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini 

menghasilkan data yang berupa data deskriptif. Pendekatan ini 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan mudah 

dipahami.
19

 

3. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan metode membaca, memahami, 

mengklarifikasi, dan menyimpulkan  isi dari jurnal, buku, artikel 

dan novel yang berkaitan dengan relevansi pendidikan Islam pada 

masa Umar bin Khattab dengan pendidikan Islam kontemporer. 

4. Sumber  data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama pada objek penelitian.
20

 Sedangkan 

dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah 

Umar bin Khattab yang dimana tidak ditemukan sumber 

primer dari karya Umar bin Khattab. Maka dari itu, dalam 

penelitian kali ini menggunakan sumber sekunder. 

                                                           
18Stefan Tistcher, Michael Mayer , et. al. Metodologi Analisis Tekas dan 

Wacana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h. 34. 
19Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006) h. 6.  
20Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantiatif, ( Jakarta : Kencana, 

2017), h. 132. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari  sumber 

kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
21

 

Sumber data sekunder dapat diartikan juga sebagai bahan 

rujukan kepustakaan yang mendukung permasalahan yang 

sedang dibahas oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku, jurnal, dan artikel antara lain: 

1) Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin 

Khattab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016. 

2) As-Suyuthi, Tarikh Khulafa, Jakarta: Darul Khathab 

Al-Ilmiyah, 2009. 

3) Muhammad Husain Haikal, Umar bin Khattab, 

Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002. 

4) Fariq Gasim Anuz,Kepemimpinan dan Keteldanan 

Umar bin Khattab, Bekasi: Daun Publishing, 2016. 

5) Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah: 

Biografi Rasulullah SAW  Terlengkap dan 

Terautentik, Jakarta: Qisthi Pres, 2015. 

6) Muhammad Ashraf Lahore, terjemahan Karsidjo 

Djojosuwano, Umar yang Agung, Bandung: Pustaka, 

1981. 

7) Al-Hafizh Ibnu Katsir, al-Bidayah Wan Nihayahi: 

Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung, 

Terj. Abu Ihsan al-Asari, Jakarta: Darul Haq, 2014. 

8) Mahmud Al-Mishri, terjemahan Syafarudin, dan 

Darwis, Ensiklopedia Sahabat,  Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi‟i 

9) Abdul Syukur Al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam 

Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan 

di Timur, Yogyakarta: Saufah, 2014. 

10) Syekh Maulana Shibli Nu‟mani, Best Stories of Umar 

bin Khattab, Penerjemah: Abdul Aziz, Andi Setiawan, 

M Taqwim. Kaysa Media: Jakarta, 2015. 

                                                           
21Ibid.,  
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11) Abudin Nata, Pendidikan Islam di Era Milenial, 

Jakarta: Kencana, 2020. 

12) Prof. Dr. H. Samsul Nizar , M.Ag, Sejarah Pendidikan 

Islam, Prenamedia Group: Jakarta, 2007. 

5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah dengan cara content analisys. Content analisys adalah 

penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa. Yang dalam hal ini 

peneliti akan memaparkan isi buku secara kualitatif, yang 

nantinya pada beberapa jurnal, buku, dan artikel yang membahas 

tentang pendidikan Islam khususnya kisah Umar Bin Khattab, 

dan era milenial akan di pilah dan diambil data yang valid serta 

akan dijadikan menjadi satu data deskriptif. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mengurai secara jelas dan mempermudah dalam 

membaca pembahasan dan pemahaman serta hasil yang runtut dan 

sistematis, maka perlu adanya sistematika pembahasan Pembahasan 

dalam skripsi yang berjudul Pendidikan Islam pada masa Umar bin 

Khattab dan relevansinya dengan pendidikan Islam kontemporer ini 

terbagi dalam lima bab, antara babnya ada yang terdiri dari sub-sub 

bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi 

tetap saling berkaitan antara bab dengan bab yang berikutnya. Untuk 

memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas 

mengenai pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan 

sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut 

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup 

Penegasan Judul Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian Dan Sub 

Fokus Penelitian, Rumusam Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan  

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang mencangkup 2 sub 

bab Pertama, Pendidikan Islam yang terdiri dari anak sub bab: 

Pengertian Pendidikan Islam, Dasar-dasar Pendidikan Islam, Tujuan 

Pendidikan Islam, Komponen-komponen Pendidikan Islam. Kedua, 
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Pendidikan Islam Kontemporer yang terdiri dari anak sub bab: 

Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer, Tujuan Pendidikan Islam 

kontemporer dan jenis-jenis pendidikan Islam kontemporer.  

Bab ketiga berisi tentang Sejarah Singkat Kehidupan Umar bin 

Khattab yang mencangkup: Sketsa Biografi Singkat Umar bin 

Khattab, Kepemimpinan Umar bin Khattab dan wafatnya Umar bin 

Khattab. 

Bab keempat berisi tentang pembahasan dan analisis 

Pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya 

dengan pendidikan Islam kontemporer yang mencangkup: Pendidikan 

Islam pada masa Umar bin Khattab dan Pendidikan Islam pada masa 

Umar bin Khattab dan relevansinya dengan pendidikan Islam 

kontemporer 

Bab kelima merupakan penutup yang memuat uraian 

kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan 

sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan suatu sistem yang beroperasi secara 

sistematis berdasarkan aturan-aturan yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas 

hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Karena pendidikan 

pada dasarnya adalah upaya memanusiakan manusia. Dengan 

kata lain, manusia dilahirkan dengan naluri yang luhur. Oleh 

karena itu, pendidikan dituntut untuk memberikan tindakan yang 

manusiawi dalam mendidik peserta didik.
22

 

Dalam konteks keislaman, definisi pendidikan sering 

disebut dengan berbagai istilah, yakni al-tarbiyah, al-ta‟lim, al-

ta‟dib, dan al-riyadhah.
23

 Setiap istilah tersebut memiliki makna 

yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan konteks 

kalimatnya dalam penggunaan  istilah tersebut. Akan tetapi, 

dalam keadaan tertentu, semua istilah itu memiliki makna yang 

sama, yakni pendidikan. Berikut penulis akan memaparkan 

istilah-istilah pendidikan Islam diatas : 

a. Al-Tarbiyah 

Kata al-Tarbiyah dalam bahasa arab yaitu Rabba, 

yarbu, tarbiyah yang memiliki arti tumbuh, berkembang, 

menjadi lebih dewasa. Dapat diartikan bahwa pendidikan 

merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan 

peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial, maupun 

spiritual. Selain itu tarbiyah juga dapat diartikan sebagai 

proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada 

peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang 

tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya 

                                                           
22Badrut Tamam dan Akhmad Muadin, “Internalisasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di Sekolah Menengah Atas”, FENOMENA, Vol. 9 No. 1 

2017.  
23Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 1. 
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sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian 

yang luhur.
24

 

Akan tetapi, maksud pendidikan yang dijelaskan di 

dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada aspek kognitif 

berupa pengetahuan untuk berprilaku baik untuk orang tua. 

Akan etapi pendidikan juga meliputi aspek lain seperti aspek 

afektif yang di implementasikan sebagai penghargaan atau 

sikap menghormati terhadap sesuatu yang terdapat di sebua 

lingkungan sekitar dengan cara menghormati masyarakat 

yang ada di sekitarnya. 

b. Al-Ta‟lim 

Al-Ta‟lim termasuk kata yang juga populer 

sebagaimana kata tarbiyah. Banyak kegiatan pendidikan 

yang menggunakan kata ta‟lim. Di Indonesia misalnya, kita 

jumpai kata ta‟lim seperti majelis ta‟lim yang mengacu 

kepada tempat untuk melakukan aktivitas pengajaran.
25

 

Di kalangan para ahli pendidikan di zaman klasik 

pemakaian kaa al-ta‟lim banyak dijumpai. Mereka terkadang 

menggunakan kata al-Tarbiyah dan al-Ta‟lim untuk kegiatan 

pendidikan. Para ahli mengatakan bahwa al-Ta‟lim  

diartikan sebagai bagian kecil dari al-tarbiyah al-„aqliyah, 

yang bertujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan keahlian 

berpikir, yang sifatnya mengacu pada domain kognitif saja.
26

 

Kata al-Ta‟lim berasal dari bahasa arab yaitu, allama 

yang artinya pengajaran. Dalam al-Qur‟an Allah 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa al-Ta‟lim diartikan sebagai proses 

pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada 

peserta didik.
27

 

 

                                                           
24Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 13. 
25Abudin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran (Jakarta : 

Kencana, 2016) h. 74.  
26Heri Gunawan, Pendidikan Islam, h. 4. 
27Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Prespektif Al-Qur‟an, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 60. 
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c. Al-Ta‟dib 

Secara definitif, istilah al-ta‟dib bermakna 

pengenalan atau pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang 

tepat, dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan 

sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan 

dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam 

tatanan dan wujud keberadaannya. 

Istilah al-Ta‟dib berasal dari bahasa arab addaba, 

yuaddibu, ta‟diiban yang artinya membuatkan makanan, 

melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan  tata cara 

pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba merupakan asal 

kata dari ta‟dib atau yang disebut juga dengan muallim, yang 

merupakan sebutan bagi orang yang mendidik dan 

mengajarkan anak yang sedang tumbuh dan berkembang.
28

 

Perkataan al-ta‟dib sebagaimana dijumpai dalam 

hadits Nabi, memiliki pengertian pengenalan dan pengakuan 

yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia 

tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di 

dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga 

membimbing ke arah perkenalan dan pengakuan kekuasaan 

dan keagungan Allah di dalam tatanan wujud dan 

keberadaaan-Nya. Menurut definisi pendidikan di atas, 

pendidikan juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan 

pendidikan meliputi tiga aspek standardisasi. Pertama, 

berikan bimbingan untuk proses pendidikan. Kedua, 

memberikan motivasi dalam kegiatan pendidikan, karena 

tujuan dasar pendidikan adalah mewujudkan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan bagi peserta 

didik. Ketiga, tujuan pendidikan adalah standar atau ukuran 

evaluasi pendidikan.
29

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

                                                           
28Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 

4.  
29Miftahur Rohman dan Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Perspektif  Nilai-Nilai Sosial Kultural”, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol. 9 No. 1 2018  
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bahwa pendidikan merupakan proses menanamkan sesuatu 

ke dalam manusia, dan prosesnya dilakukan secara bertahap 

sehingga mampu tertanam pada diri manusia. Proses 

penanaman mengacu pada metode dan sistem yang 

digunakan untuk menanamkan nilai pendidikan.
30

 

Pada hakikatnya pendidikan Islam adalah usaha orang 

dewasa muslim yang taat, tujuannya adalah secara sadar 

mengarahkan dan membimbing perkembangan kemampuan 

alamiah dan dasar peserta didik melalui ajaran Islam untuk 

mencapai titik tumbuh dan berkembang yang setinggi-

tingginya. Oleh karena itu pendidikan Islam merupakan 

pendidikan yang secara sadar harus dilaksanakan melalui 

hukum Islam untuk mencapai tujuan yang jelas. Pendidikan 

Islam bersifat universal, dan masyarakat harus dibimbing 

untuk menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah dan 

fungsinya selalu menyembah Allah.
31

 

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan Islam juga 

dapat dimaknai sebagai pembinaan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum agama Islam, sehingga membentuk 

kepribadian utama menurut standar Islam. Oleh karena itu, 

pendidikan Islam di sini berarti asuhan dan bimbingan 

kepada anak didik, dan merupakan upaya agar setelah 

menyelesaikan studinya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran Islam dan mengubahnya menjadi pedoman hidup. 

Jadi, pendidikan Islam adalah sebuah proses 

bimbingan yang dilakukan secara sadar yang mengandung 

materi pendidikan Islam mulai nilai dan aspek dalam Islam 

baik yang menyangkut aqidah, syariat, mualamah, dan 

akhlak. Dapat disimpulkan dengan penjelasan lain bahwa 

pendidikan Islam merupakan suatu pemberian bimbingan 

dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka 

                                                           
30 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Meretas Pendidikan 

Berkualitas dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 8 
31Lukis Alam, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Perguruan Tinggi Umum Melalui Lembaga Dakwah Kampus, ISTAWA: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 1 no. 2 2016. 
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meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, 

kepribadian, dan ketrampilan peserta didik sebagai bentuk 

persiapan dikehidupan kedepannya berdasarkan ajaran 

Islam.
32

 

Pendidikan Islam memiliki landasan atau pijakan 

yang dijadikan sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam. 

Dasar pendidikan Islam yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah yang 

berlaku sepanjang zaman. Heterogen umat Islam dengan 

mazhab yang beragam mengakui dan menggunakan al-

Qur‟an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok. Sudah tentu 

tingkat pemahaman, interpretasi, penghayatan, dan 

pelaksanaan norma-norma al-Quran dan as- Sunnah yang 

tidak dapat disamakan begitu saja antara satu wilayah dan 

lainnya. Problem sosial kultural setempat ikut berperan 

memberi corak pemahaman yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya.
33

 

Dari sumber-sumber atau pendidikan dasar Islam di 

atas, pendidikan Islam juga memiliki beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk mengajar peserta didik, 

diantaranya.
34

 

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan 

kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan ke dalam pribadi 

murid.
35

 Salah satu syarat utama dari pendidikan Islam adalah 

upaya meneruskan dan mengekalkan nilai kebudayaan dalam 

suatu masyarakat.
36

 Dengan demikian, pendidikan merupakan 

alat untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat tersebut. Agar 

pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dan bermanfaat bagi 

manusia, maka perlu acuan pokok. Hal ini dikarenakan 

                                                           
32Ibid.,  
33Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan 

Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 60.  
34Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Islam, (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), h. 112.  
35Heri Gunawan, Pendidikan Islam,  h. 10.  
36Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofis & 

Aplikatif-Normatif, ( Jakarta : Amzah, 2016) h. 40.  
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pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan 

manusia yang secara kodrati adalah insan pedagogis. Acuan yang 

menjadi dasar adalah pandangan hidup yang Islami dengan nilai-

nilai transenden, universal, dan kekal. 

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya 

sesuatu agar dapat berdiri kokoh. Dasar suatu bangunan, yaitu 

fundamen yang menjadi landasan bangunan tersebut agar tegak 

dan kokoh berdiri. Demikian pula dasar pendidikan Islam, yaitu 

fundamen yang menjadi landasan atau asas agar pendidikan Islam 

dapat berdiri tegak dan tidak mudah roboh karena tiupan angin 

kencang berupa ideologi yang muncul, baik di era sekarang 

maupun yang akan datang. Dasar pendidikan Islam secara garis 

besar ada tiga, yaitu Al-Quran, sunnah, dan undang-undang yang 

berlaku di negara kita.
37

 Berikut peneliti akan menjabarkan dasar-

dasar pendidikan Islam. 

a. Al-Quran 

Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang 

diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan 

sebagai pedoman bagi manusia, sekaligus sebagai sumber 

nilai dan norma setelah sunnah. Al-Quran adalah kalam 

Allah terakhir yang dibawa oleh Ruh Al-Amin ke dalam hati 

Nabi muhammad sebagai pemberi peringatan pada manusia. 

Di sisi lain, Al-Quran merupakan kitab suci sekaligus 

merupakan katalisator politik, sosial, spiritual, dan penyebab 

terjadinya perubahan kehidupan kabilah di Semenanjung 

Arab. Pengaruhnya kemudian melebar ke kawasan yang 

lebih luas dalam waktu yang sangat singkat. Ekspansi 

ideologi yang dimotori ole Al-Quran berpengaruh di 

berbagai wilayah. Hal ini menunjukan bahwa Al-Quran 

adalah kekuatan pengubah dunia yang harus diakui dan 

dipahami.
38

 

                                                           
37Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 

2005) h. 19. 
38Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Alquran, (Bandung: 

Pustaka, 1994), h. xix.  
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Al-Quran tidak begitu saja dapat mengubah dunia 

tanpa adanya usaha untuk mengimplementasikannya. 

Dibutuhkan penafsiran untuk menggali semua ajaran yang 

terkandung di dalamnya. Usaha ini kemudian dalam konteks 

pendidikan Islam memunculkan nilai-nilai yang membawa 

misi agar umatnya mampu menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran. Indikasi utama dalam hal ini adalah Surah 

Al-Alaq ayat 1-5. 

                  

                       

             
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Dia tela menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. 

Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, supaya manusia 

menemukan jati dirinya sebagai insan yang bermartabat 

maka harus menyelenggarakan pendidikan.
39

 Al-Quran 

merupakan sumber pendidikan terlengkap yang mencakup 

kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), spiritual 

(kerohanian), material (kejasmanian), dan alam semesta. Al-

Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. 

Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Al-

Quran merupakan pedoman normatif-teoritis yang masih 

memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap pelaksanaan 

operasional pendidikan Islam.  

Sementara itu, pendidikan merupakan salah satu 

wahana untuk merumuskan dan mencapai tujuan hidup. 

Dengan demikian, petunjuk hidup harus mengacu pada Al-

                                                           
39Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam,  h. 19-21.  
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Quran, karena mulai dari ayat yang pertama hingga terakhir 

tidak pernah lepas dari isyarat pendidikan.
40

 

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pendidikan Islam 

harus senantiasa mengacu kepada Al-Quran. Dengan 

berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

kita aka mampu mengarahkan manusia untuk bersifat 

kreatif, dinamis, serta mampu mencapai nilai-nilai esensi 

ubudiah terhadap khaliknya. Fakta ini secara implisit 

mengarahkan manusia pada nilai-nilai luhur yang ada 

kesesuaian antara nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan 

sebagai bentuk dari kebenaran azali. 

Pada kerangka ini, Al-Quran merupakan pedoman 

normatif-teoritis dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang 

isinya mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan mampu 

menyentuh seluruh potensi manusia. Adapun dalam 

menggali proses tersebut, manusia menggunakan pancaindra 

dan akal. Semua proses ini merupakan sistem umum 

pendidikan yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran agar 

manusia dapat menarik kesimpulan dan melaksanakan 

semua petunjuk tersebut dalam kehidupannya dengan sebaik 

mungkin. 

Di sisi lain, proses pendidikan yang ditunjukkan Al-

Quran bersifat merangsang emosi dan kesan insani manusia, 

baik secara induktif maupun deduktif. Dengan sentuhan 

emosional tersebut secara psikologis mampu untuk lebih 

mengkristal dalam diri manusia yang akan terimplikasi 

dalam perbuatan dan sikapnya sehari-hari. Artinya, 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam jiwa peserta didik akan 

mampu menjadi bagian dari dalam diri peserta didik yang 

serta merta diterjemahkan pada tatanan nilai dan perilaku 

sehari-hari.
41

 

 

                                                           
40M. Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif Alquran, (Yogyakarta: 

Mikraj, 2006) h.  56.  
41Jasmani, Pendidikan Islam Egaliter: Membangun Pendidikan 

Feminin Atas Superioritas Maskulinitas, h. 145. 
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b. Sunnah 

Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang 

pernah dicontohkan Nabi Muhammad dalam perjalanan 

kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang 

diberikan beliau dapat dibagi menjadi tiga yaitu hadis 

qauliyah, fi‟liyah, dan takririyah. Ini merupakan sumber dan 

acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh 

aktivitas kehidupan. Hal ini disebabkan, meskipun secara 

umum bagian terbesar dari syariat Islam telah terkandung 

dalam Al-Quran, muatan hukum tersebut belum mengatur 

berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperici 

dan analitis. 

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadis Nabi 

Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam 

yang utama setelah Al-Quran. Eksistensinya merupakan 

sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan 

dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak 

terdapat dalam Al-Quran atau yang terdapat di dalamnya 

tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara 

terperinci. Oleh sebab itu, untuk memperkuat kedudukan 

hadis sebagai sumber inspirasi pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah yang 

menerangkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut. 

                   

          
“Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia 

telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari 

ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka.” (QS. An-Nisa : 80) 

 

Dalam tataran pendidikan Islam, acuan dapat dilihat 

dari dua bentuk. Pertama, sebagai acuan syara‟ yang 

meliputi cara Nabi memainkan perannya sebagai pendidik 
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dan evaluator yang profesional, adil, dan tetap menjunjung 

tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Proses pendidikan Islam yang 

ditunjukkan beliau merupakan bentuk pelaksanaan 

pendidikan yang fleksibel dan universal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan (adat-istiadat) 

masyarakat, serta kondisi alam di mana proses pendidikan 

tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah 

Islamiah.
42

 

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam yang 

dilakukan Nabi Muhammad dapat dibagi menjadi dua 

bentuk. 

1) Pola pendidikan saat beliau di Mekah. Pada masa ini 

beliau memanfaatkan potensi akal  masyarakat Mekah 

yang terkenal cerdas dengan cara mengajari mereka 

membaca, memperhatikan, dan memikirkan kekuasaan 

Allah baik yang ada di alam semesta maupun di dalam 

diri. Secara konkret, pemetaan pendidikan pada periode 

ini dapat dibagi menjadi empat aspek utama, yaitu 

pendidikan akhlak, budi pekerti, pendidikan jasmani, 

dan menjaga kebersihan. 

2) Pola pendidikan saat beliau di Madinah yang secara 

geografis merupakan daerah agraris. Pola pendidikan 

yang diterapkan beliau lebih berorientasi pada 

pemantapan nilai-nilai persaudaraan. Dengan ini, 

pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai peranti yang 

tangguh dan adaptif dalam mengantarkan peserta 

didiknya membangun peradaban yang bernuansa Islam. 

Bahkan dalam konteks pendidikan pula, hadis atau 

sunnah memiliki dua fungsi. Pertama, menjelaskan metode 

pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran secara 

konkret dan penjelasan lain yang belum dijelaskan di dalam 

kitab suci tersebut. Kedua, menjelaskan metode pendidikan 

                                                           
42Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 51 
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yang telah dilakukan Rasulullah dalam kehidupan  

kesehariannya dan cara beliau menanamkan keimanan.
43

 

Pada kerangka ini, Nabi Muhammad pernah juga 

mengatakan bahwa beliau adalah juru didik. Beliau 

menjunjung tinggi dunia pendidikan dan pengajaran, 

sekaligus memotivasi umatnya agar berkiprah di bidang 

tersebut. Di samping itu, beliau memerintahkan orang-orang 

kafir yang tertawan akibat perang badar untuk mengajar 10 

orang Islam sebagai syarat kebebasan mereka. Sikap beliau 

itu merupakan fakta bahwa Islam sangat mementingkan 

pendidikan dan pengajaran.
44

 

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan dalam pendidikan Islam dapat dikategorikan dalam 

beberapa aspek yaitu : 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan 

semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau 

dengan cara yang lainnya. Tujuan ini meliputi seluruh aspek 

kemanusiaan, seperti sikap, tingkah laku, penampilan, 

kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum pendidikan Islam 

harus sejajar dengan pandangan Islam pada manusia yaitu 

makhluk Allah yang mulia yang dengan akalnya, 

perasaannya, ilmunya, kebudayaannya, pantas menjadi 

khalifah di bumi. 

b. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam berlangsung seumur hidup manusia. 

Maka itu tujuan akhirnya terdapat pada waktu berakhirnya 

kehidupan di dunia ini. Tujuan umum yang berbentuk insan 

kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik 

turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup 

seseorang. Perasaan, lingkungan, dan pengalaman dapat 

memengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam berlaku 

                                                           
43 M. Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif Alquran, (Yogyakarta: 

Mikraj, 2006) h.  58 
44 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, h. 22 
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selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, memelihara, 

dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah 

tercapai.
45

 Tujuan akhir pendidikan Islam dapat dipahami 

dari firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 

                  

                
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan 

janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim” (Q.S 

Al-Imran-100) 

c. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai 

setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang 

direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. 

Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang 

dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan 

khusus dapat dianggap sebagai tujuan sementara dengan 

sifat yang agak berbeda. 

d. Tujuan Operasional 

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan 

dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu 

unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah 

dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan 

tertentu, disebut tujuan operasional. Dalam pendidikan 

formal, tujuan operasional ini disebut juga tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan 

instruksional ini merupakan tujuan pengajaran yang 

direncanakan dalam unit kegiatan pengajaran. Dalam tujuan 

operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik 

mengenai kemampuan dan ketrampilan tertentunya. Sifat 

operasionalnya lebih ditonjolkan daripada sifat penghayatan 

                                                           
45 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) h. 

94 
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dan kepribadian. Anak didik mampu terampil berbuat baik, 

baik ucapan maupun perbuatan lainnya. 

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam, 

seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai 

makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang 

menghamba kepada khaliknya dengan dijiwai oleh nilai-nilai 

ajaran agamanya. Oleh karena itu pendidikan Islam 

bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia 

yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, 

penalaran, perasaan, dan indra. Pendidikan Islam  harus 

melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspek, baik 

aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, ilmiah, 

maupun bahasanya. Dan pendidikan Islam mendorong aspek 

tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan 

hidup. 

 

4. Komponen-Komponen Pendidikan Islam 

Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang 

memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses 

untuk mencapai tujuan sistem.   Komponen pendidikan berarti 

bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang menentukan 

berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja 

pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut 

berbagai komponen atau aspek tersebut antara lain: 

a. Pendidik 

Pendidik dalam konteks pendidikan Islam sering 

disebut dengan murabbi, mu‟allim, mu‟addib, mudarris, dan 

mursyid. menurut peristilahan yang dipakai dalam 

pendidikan dalam konteks Islam, Kelima istilah ini 

mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-

masing. 

1) Murabbi adalah: orang yang mendidik dan menyiapkan 

peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu 

mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak 
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menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan 

alam sekitarnya. 

2) Mu‟allim adalah: orang yang menguasai ilmu dan 

mampu mengembangkannya serta menjelaskan 

fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi 

teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer 

ilmu pengetahuan, internalisasi serta implementasi. 

3) Mu‟addib adalah: orang yang mampu menyiapkan 

peserta didik untuk bertanggungjawab dalam 

membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. 

4) Mudarris adalah: orang yang memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi serta memperbaharui 

pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan 

berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai 

dengan bakat , minat dan kemampuannya. 

5) Mursyid adalah: orang yang mampu menjadi model 

atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, 

teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. 

Nabi Muhammad SAW juga memposisikan pendidik di 

tempat yang mulia dan terhormat. Beliau menegaskan bahwa 

ulama adalah pewaris para nabi, sementara makna ulama 

adalah orang yang berilmu. Dalam perspektif pendidikan 

Islam, pendidik termasuk ulama. Tegasnya, pendidik adalah 

pewaris para nabi. Hal ini beralasan mengingat peran 

pendidik sangat menentukan dalam mendidik manusia untuk 

tetap konsisten dan komitmen dalam menjalankan risalah 

yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pula 

hadits yang menjelaskan bahwa kedudukan orang „alim itu 

lebih unggul dibanding „abid. Juga hadits tentang pujian 

Nabi SAW terhadap orang yang belajar ilmu Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya kepada orang lain. 

b. Peserta Didik 

Peserta didik dalam pendidikan islam adalah individu 

yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, 

psikologis, sosial dan religius. Peserta didik tidak hanya 
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melibatkan anak-anak tetapi juga orang dewasa. Sementara 

istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang 

berusia kanak-kanak. Di dalam ajaran islam terdapat 

berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik antara 

lain tilmidz, thalib dan muta‟allim. Perkembangan konsep 

pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja 

memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. 

Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari 

anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik 

dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa.  

c. Materi Pembelajaran            

Materi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan 

tujuan pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan 

pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-

citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal yang 

berkembang keseluruhan sosial, susila dan individu sebagai 

hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan.  

d. Metode pendidikan 

Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya 

membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan 

kegiatan kependidikannya kearah tujuan yang dicita-citakan. 

bagaimana baik dan sempurnanya kurikulum pendidikan 

Islam, ia tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak 

memiliki metode atau cara yang tepat dalam 

mentransformasikannya kepada peserta didik 

 

B. Pendidikan Islam Kontemporer 

1. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan As-

sunnah.
46

 Menurut Mohammad Hamid An-Nasyir dan Kulah Abd 

Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses 

pengarahan perkembangan manusia (ri‟ayah) pada sisi jasmani, 
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akal, bahasa, tingkah laku, kehidupan sosial dan keagamaan yang 

diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. 

Pendidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang 

dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk 

mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-

kaidah agama Islam pada masa sekarang. 

2. Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer 

Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer  harus sesuai 

dengan tujuan pendidikan Nasional yang sesuai dengan UU 

Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (2) yakni pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. 

3. Jenis-Jenis Pendidikan Islam Kontemporer 

a. Pondok Pesantren 

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji 

pesantren sering disebut juga sebagai “Pondok Pesantren” 

berasal dari kata “santri” menurut kamus bahasa Indonesia, 

kata ini mempunyai 2 pengertian yaitu; 1) Orang yang 

beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh, 2) Orang 

yang mendalami pengajiannya dalam Agama Islam dengan 

berguru ke tempat yang jauh.
47

 

Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata 

yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, 

gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia 

dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula 

kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab 

“funduk” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel 

sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan 

tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh 

dari tempat asalnya.
48

 Sedangkan kata pesantren berasal dari 

                                                           
47 Team Penyusunan Kamus Besar, (Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990), h. 677   
48 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Cet. I; 

Jakarta: P3M, 1986), h. 98-99. 
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kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran 

“an” yang berarti tempat tinggal para santri.
49

 

Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip 

oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa 

kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru 

mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini 

berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti 

orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang 

sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari 

kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, 

atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.
50

 

Nurchalish Madjid pernah menegaskan, pesantren 

ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai 

institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik 

dan indigenous. Mastuhu memberikan pengertian dari segi 

terminologi adalah sebuah lembaga pendidikan Islam 

tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Agama Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku 

sehari-hari.
51

 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dari segi 

etimologi pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno 

yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada 

sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada 

dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir 

belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip 

pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk 

asrama. Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih 

mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai 

figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang 

                                                           
49Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 

18.  
50Ibid. h. 20  
51 Hasby Indra, Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan 

Moderenitas dan Tantangan Komlesitas Global, ( Jakarta: IRP Press, 2004), h. 
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menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah 

bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan 

utamanya.
52

 Pesantren sekarang ini merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. 

Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam 

sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam proses 

keberlanjutan pendidikan nasional. KH. Abdurrahman 

Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren 

adalah tempat di mana santri tinggal.
53

 

Definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya 

pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan 

dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Pesantren 

bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat 

para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai 

segi dan aspeknya. 

b. Sekolah Islam Terpadu 

Menurut para pendiri, sekolah Islam terpadu pada 

dasarnya adalah sekolah yang berusaha mengejawantahkan 

nilai-nilai pendidikan dan ajaran Islam dalam balutan konsep 

pendidikan Islam yang berdasar pada al-Quran dan as-

Sunnah. Konsep operasional sekolah Islam terpadu 

merupakan perwujudan dari proses pembudidayaan, 

penurunan dan optimalisasi nilai-nilai agama Islam, budaya 

dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. 

Sukro Muhab menyampaikan, sekolah Islam terpadu 

adalah sekolah yang mencoba menerapkan pendekatan 

penyelenggaraan yang menginegrasikan ayat-ayat kauniyah 

yang diwakili oleh pendidikan umum dan ayat-ayat qauliyah 

yang diwakili oleh pendidikan agama menjadi satu ikatan 

kurikulum dalam rangka melahirkan generasi yang utuh. 

Keterpaduan dalam metode pelajaran merupakan misi yang 

diusung, sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, 

                                                           
52 Amir Hamzah Wiryosukarto, et al., Biografi KH. Imam Zarkasih 

dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), h. 51 
53Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren 

(Yogyakarta: KIS, 2001), h. 17.  
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afektif, dan psikomotor. Misi ini menjadi penekanan 

pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Islam terpadu. 

Implikasi dari keterpaduan ini membutuhkan berbagai 

macam strategi pengembangan sebagai bagian dari metode 

pendekatan proses pembelajaran yang kaya, variatif, dan 

pemanfaatan atau penggunaan perangkat media serta sumber 

belajar yang luas.
54

  

c. Madrasah 

Madrasah adalah tempat pendidikan yang 

memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada 

dibawah naungan departemen agama. Yang termasuk ke 

dalam kategori madrasah ini adalah lembaga pendidikan 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Muaallimin, Mu‟allimat 

serta Diniyah. 

Madrasah tidak lain dari kata Arab untuk sekolah 

(tempat belajar). Istilah madrasah di tanah Arab ditunjukkan 

untuk semua sekolah secara umum, namun di Indonesia 

ditunjukkan untuk sekolah khusus, namun di pelajaran 

dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam. Lahirnya 

lembaga ini merupakan kelanjutan sistem di dunia pesantren 

yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok dari suatu 

pesantren. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah tidak 

harus ada pondok, masjid dan pengajian ataupun kitab-kitab 

klasik. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah 

pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak, 

dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. 

Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem 

pendidikan pesantren gaya lama, yang di modifikasikan 

menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum 

dengan sistem klasikal, diberikan juga pengetahuan umum 

sebagai pelengkap. Inilah ciri madrasah pada awal mula 

berdirinya di Indonesia sekitar abad ke-19 atau awal abad 

ke-20. Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, maka dasar 
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pendidikan madrasah adalah ajaran agama Islam, falsafah 

Negara Pancasila dan UUD 1945. 

Adapun menurut Mujamil Qomar madrasah 

merupakan terjemahan dari istilah sekolah dalam bahasa 

Arab. Namun, konotasi madrasah dalam hal ini bukan pada 

pengertian etimologi tersebut, melainkan pada kualifikasinya 

selama ini madrasah dianggap lembaga pendidikan Islam 

yang mutunya lebih rendah dari pada lembaga pendidikan 

lainnya. Terutama sekolah umum.
55

 

Dilihat dari sejarahnya setidak-tidaknya ada 2 faktor 

penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: 

pertama, adanya pandangan yang menyatakan bahwa sistem 

pendidikan Islam tradisional dirasa kurang bisa memenuhi 

kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya 

kekhawatiran atas cepatnya perkembangan ke sekolahan 

belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di 

masyarakat untuk menyeimbangkan perkembangan 

sekularisme, maka masyarakat muslim terutama para 

reformist berusaha melakukan reformasi melalui upaya 

pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah. 

Dilihat dari pengertian ini maka madrasah berarti  

merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, 

menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan 

mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya.
56
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