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ABSTRAK 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul tersebut 

karena, Pertama: KH Ghalib mampu mendirikan sebuah sebuah 

pondok pesantrn di tengah penjajahan. Kedua: Sarana dan prasarana 

yang minimuntuk mengembangkan pondok pesantren KH Ghalib. 

Ketiga: Masih kurangnya pembahasan mengenai peran KH Ghalib 

dalam pendidikan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran KH Ghalib dalam pendidikan Islam. 

Penulis skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun 

dalam teknik dalam pengumpulam data penulis menggunakan tiga 

cara antara lain: Observasi, Wawancara, Dokumenter. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran KH Ghalib 

dalam pendidikan Islam di Pringsewu?” 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa KH 

Ghalib pernah mengalami kejayaan dalam mendirikan pondok 

pesantren KH Ghalib di Pringsewu, terutama pada tahun 1935 ketika 

Madrasah Salafiyah didirikan hingga tahun 1949 yang di tandai 

dengan banyaknya jumlah santri yang menuntut ilmu disana, hingga 

mencapai 1000 orang. Kemudian pesantren mengalami kemrosotan 

selama enam tahun yang diawali dengan meninggalnya KH Ghalib 

karena di tembak Belanda pada tanggal 16 November 1949, hal ini di 

sebabkan karna kondisi pondok pesantren rusak parah akibat diobrak 

abrik oleh Belanda. 

 

Kata Kunci : KH Ghalib, Pendidikan Islam, Pringsewu 
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MOTTO 

 

                         

                              

                     

 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yangkamukerjakan.(Al-Mujadillah:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut islam, pendidikan adalah memberi corak hitam 

putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karna itu, ajaran islam 

menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan 

yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan langsung seumur 

hidup semenjak dari buaian hingga ajal datang.
1
 

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang di 

berikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk 

mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup baik 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang 

lain. Pendidikan juga merupakana tuntutan di dalam hidup 

tumbuhnya anak anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-

tingginya. 

Dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

pendidikan memegang peran yang sangat penting. Slah satu peran 

penting pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas sesuai dengan perubahan zaman agar tidak 

kesenjangan antara realitas dan idealitas. 

Agama islam adalah agama universal yang mengajarkan 

kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik 

kehidupan yang sifatnya duniawi mauoun yang sifatnya ukhrawi. 

Salah satu ajaran islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk 

melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia 

dapat  memproleh bekal kehidupan yang baik dan terarah.
2
 

                                                           
1 Zuhairin, filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet 1, 

1991), h. 1. 
2 Ibid.,h.8. 
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Pendidikan islam merupakan usaha sadar untuk 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan 

segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada nya agar 

mampu mengembanm amanat dan tanggung jawab sebagai 

khilafah Allah di bumi dalam pengabdiannya kepada Allah.
3
 

Pendidikan islam senantisa menjadi sebuah kajian yang 

menarik bukan hanya karena memiliki kekhasan tersendiri, namun 

juga karena kaya akan konsep-konsep yang tidak kalah bermutu 

dibandingkan dengan pendidikan modern. Dalam lingkup 

pemikiran pendidikan islam, kita temukan tokoh-tokoh besar 

dengan ide-idenya yang cerdsas dan kretif yang menjadi inspirasi 

dan kontribusi yang besar bagi dinamika pendidikan Islam di 

Indonesia. 

Umat islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia 

merupakan hal penting dalam pembangunan Indonesia. 

Peningkatan taraf hidup umat Islam merupakan upaya 

meningkatkan sebagian besar taraf hidup bangsa Indonesia. 

Dengan demikian, potensi umat islam dalam mendukung 

pembangunan bangsa Indonesia sangat besar sekali. Begitu pula 

dengan dunia pendidikan dan pengetahuan, pendidikan islam 

merupakan sumber dasar yang tidak kecil artinya bagi pendidikan 

nasional. 

Berkenaan dengan hal tersebut umat islam telah mengenal 

berbagai jenis macam ilmu pengetahuan baik itu ilmu-ilmu agama 

maupun ilmu-ilmu umum. Dan Islam pada hakikatnya tidak 

mengenal diskriminasi atau sikap membeda-bedakan di dalam 

segala hal juga dalam lapangan ilmu pengetahuan.  

Demikian dalam kaitan pembangunan bangsa, pendidikan 

agama pasa hakikatnya merupakan bangunan dasar dari moral 

bangsa. Ketentuan hidup sehari-hari di dalam masyarakat tidak 

hanya semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum semata, 

tetapi juga dan terutama didasarkan atas ikatan moral nilai-nilai 

                                                           
3 Abdul Rachman Saleh, Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan,(Jakarta: 

PT. Gemawaindu Pancaperkasa, 2000), Cet, Ke-1, hal.2 
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kesusilaan serta sopan santun yang didukung dan dihayati bersama 

oleh seluruh masyarakat.
4
 

Peranan agama menjadi demikian penting bagi tata 

kehidupan pribadi maupun msyarakat, maka dalam jangka 

pembangunan manusia Indonesia seluruhnya harus bertumou di 

atas landasan agama yang kokoh. Jalan untuk mewujudkan tidak 

bias dengan jalan yang lain kecuali hanyalah dengan 

menempatkan pendidikan agama sebagai faktor dasar yang paling 

penting.
5
 

Salah satu peran ulama sebagai tokok islam yang patut 

dicatat adalah posisi mereka sebagai kelompok terpelajar yang 

membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Berbagai 

pendidikan telah dilahirkan oleh mereka baik dalam bentuk 

sekolah maupun pondok pesantren. Semua itu adalah lembaga 

yang ikut menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang 

maju dan berpendidikan. Mereka telah berperan dalam 

memajukan ilmu pengetahuan, khususnya Islam lewat karya-karya 

yang telah ditulis atau melalui jalur dakwah mereka. 

Sejarah bangsa telah mengukir berbagai peran yang 

dimainkan ulama. Kerukunan umat beragama telah berhasil dan 

terbina dengan baik berkat dukungan ulama, sehingga kerukunan 

itu dapat mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang 

menjadi modal pembangunan Negara dan bangsa selama ini. 

Ulama berperan melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan 

melalui ceramah-ceramah agam dan khutbah jum‟at di masjid-

masjid. Dalam menggerakkan pembangunan di Negara-negara 

sedang berkembang, seperti Indonesia, paling tidak ada tiga 

kelompok pemimpin yang harus mengambil peranan. Tiga 

kelompok itu adalah pemimpin resmi (pemerintah), pemimpin 

tidak resmi (tokoh agama) dan pemimpin adat. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pahlawan adalah 

orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanan 

                                                           
4 Muhaimin, op. cit., h.29-30 
5 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya,2001),h.192 
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dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gigih berani. Berkat  

kebernian dan kegigihan seorang pahlawan menjadikan sebuah 

daerah merasakan kemerdekaan. Perjuangan seorang pahlawan 

akan selalu terukir sebagai sejarah yang abadi, seperti halnya 

daerah pringsewu yang sekarang merdeka dan berkembang maju, 

semua itu karena seorang pahlawan yang telah berjuang melawan 

penjajah. 

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung,Indonesia. Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya 

sebuah perkampungan (tiuh) yang bernama Margakaya pada tahun 

1738 Mahesi, yang dihuni masyarakat asli suku lampung-Pubian 

yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari  Pusat Kota 

Pringsewu ke arah selatan saat ini). Selanjutnya, 187 tahun 

berikutnya yakni pada tahun 1925 sekelompok masyarakat dari 

pulau jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah colonial 

Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan 

membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar Tiuh 

Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di 

hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang di 

buka tersebut di namakan Pringsewu, yang berasal dari Jawa yang 

artinya Bambu Seribu. 

K.H Muhammad Gholib, beliau sangat tersohor dan sangat 

disohori di Pringsewu. K.H Gholib mempunyai banyak karya di 

Pringsewu khususnya dalam dunia pendidikan Islam yang 

sekarang ini terus berkembang dan bermanfaat bagi umat. Di 

Pringsewu beliau mendirikan pondok pesantren dan mulai 

Mensyarkan Islam, dari sinilah beliau mulai berhasil menarik 

simpatik rakyat Pringsewu untuk menjadi pengikutnya. Selain 

sebagai ulama K.H Gholib juga berperan berperan penting dalam 

usaha melawan penjajah dalam membentuk Laskar Hisbullah. 

Perjuangan K.H Gholib untuk melawan penjajah mendapat 

sorotan keras dari pihak Belanda. Oleh karna itu belanda 

menjadikan beliau sebagai target penangkapan karena usaha-

usahanya dalam melawan penjajah sangat merepotkan Belanda. 

Kehadiran K.H Gholib di Bambu Seribu diibaratkan sebagai 

lampu penerang dalam kehidupan masyarakat Bambu Seribu. 
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Melihat kondisi tersebut K.H Gholib membangun Madrasah untuk 

anak-anak belajar ilmu agama islam. Madrasah pertama tersebut 

menampung 100 siswa yang terdiri dari 3 lokal. Madrasah tersebut 

masih berlantai tanah, berdinding geribik, dan beratap genteng. 

K.H Gholib dibantu oleh Ustad H.M Nuh dari Cianjur Jawa Barat. 

Saat murid pesantren tersebut semakin bertambah maka 

dipanggillah Ustad Muhyidin untuj membantu mengajar. Pada 

tahun 1943, asisten Demang yang bernama Nadjamuddin dan 

adiknya Ustad Ja‟far dating ke Bambu Seribu dan diminta oleh 

K.H Gholib untuk ikut mengajar di pesantren tersebut. Saat 

pesantren tersebut semakin berkembang K.H Gholib banyak 

dibantu oleh Ustad luar Bambu Seribuuntuk mengajar. 

Diantaranya Ust. Aijib Ismail dari Banten, Ust. Sayid alwi Al 

Mahdali dan Ust. Sayid Umar Almunawar dari semarang, Ust. M. 

Saleh dan Ust. Abu Yazid dari Lampung Utara dan Ust. K.M. 

Arief dari Semarang. Madrasah dan pesantren milik K.H Gholib 

untuk membiayai keperluan madrasah tersebut didapatkan oleh 

beliau dari pabrik tapioka, penggilingan padi, poliklinik dan pusat 

pembelanjaan yang semuanya adalah usaha milik beliau.
6
 

Masjid Jami K.H Gholib adalah masjid pertama yang berdiri 

di daerah Pringsewu, menjadi salah satu saksi perjuangan umat 

islam di era penjajahan. Dibangun 1932, kemudia dikembangkan 

menjadi tempat perkumpulan umat muslim. Di masjid inilah K.H 

Gholib mulai mengembangkan pendidikan Islam dan memujudkan 

rasa persatuan persaudaraan. 

Pringsewu mempunyai banyak pondok pesantren salah 

satunya pondok pesantren Nurul Huda. Pondok pesantren Nurul 

Huda berdiri pada tahun 1966yang didirkan oleh Kh Abdullah 

Sayuti dan dibantu Kh Ghalib. Awal mulanya Kh Abdullah Sayuti 

dan Kh Gholib surau panggung kecil dan sederhana, yang oleh 

masyarakat sekitar dinamakan Nurul Huda. Surau itu beliau 

fungsikan untuk menyebarkan agama Islam di sekitar masyarakat 

pringsewu. Semakin hari banyak warga bertambah banyak dalam 

                                                           
6 Dra. Hj. Farida Ariyani, M.Pd, Koleksi Arsip Statis Dinas perpustakaan 

dan kearsipan kabupaten Pringsewu. 
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mengikuti kegiatan mengaji yang beliau asuh, sehingga beliau 

mulai membuat asrama untuk sebagian warga yang bermukim 

jauh dari suaru tersebu. Kebanyakan santri asuhan beliau dulu 

tidak sepenuhnya menetap dalam pesantren atau disebut juga 

santri kalong. Sekarang Nurul Huda Pringsewu adalah menjadi  

salah satu ponpes terbesar di Pringsewu karena perkembangan dan 

pembangunan nya yang sangat baik.
7
 

Dalam pendidikan islam di Indonesia, bahwa banyak peran 

para tokoh modern maupun tradisional dalam meterdepankan serta 

mengembangkan pendidikan Islam demi tujuan yang ingin mereka 

capai. Namun dalam tulisan ini, penulis memilih KH. Ghalib dari 

tokoh Pringsewu Lampung untuk mengikuti secara dalam tentang 

peran KH. Ghalib dalam penyebaran Pendidikan Islam. Ketiga: 

minimnya kajian tokoh Islam di Pringsewu Lampung. 

Kemudian atas dasar latarbelakang diatas penulis ingin 

mengetahui secara dalam yang kemudian penulis tuangkan dalam 

karya ilmiahyang berbentuk skripsi dengan judul “PERAN KH. 

GHALIB DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI PRINGSEWU” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, 

maka diidentifikasikan masalah diantaranya yaitu: 

a. Perjuangan KH Ghalib dalam penyebaran Pendidikan Islam 

mendapat hambatan dari bangsa Belanda. 

b. Sarana dan prasarana yang menghambat KH Ghalib dalam 

penyebaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Masih kurangnya pembahasan mengenai peran KH Ghalib 

dalam penyebaran Pendidikan Agama Islam. 

 

 

                                                           
7 Drs. Moh . Ghufron As, “Profil Ponpes Nurul Huda” diakses dari 

http://yayasan ponpesputraputrinurulhuda.blogspot.co,id./p/profil;yayasan.html, pada 

tanggal  20 Februari 2018 



 7 

C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagamaimana peran KH 

Ghalib dalam menyebarkan Pendidikan Islam di Pringsewu? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui usaha 

perjuangan K.H. Gholib dalam menyebarkan pendidikan Islam 

di Pringsewu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peniliti, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, 

pengalaman dan menambah informasi tentang K.H. Gholib 

dalam menyebarkan pendidikan Islam di Pringsewu. 

b. Dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum sehingga 

mampu  kepedulian terhadap Agama Islam pada khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PENDIDIKAN ISLAM 

1. Pengertian pendidikan islam  

Dalam bahasa arab, para pakar pendidikan pada 

umu nya menggunakan kata tarbiyah untuk arti 

pendidikan.
8
 Tarbiyah dalam leksikologi pendidikan 

islam Al- Qur‟an dan As-Sunnah tidak di 

temukan istilah al-tarbiyah, namun terdapat beberapa 

istilah kunci yang seakar denganya, yaitu al-rabb, 

rabbayani nurrabbi, yurbi dan rabbani. 

Jika taribyah diambil dari fil madhi-nya 

(rabbani) maka ia memiliki arti memproduksi mengasuh, 

menanggung, memberikan makan, menumbuhkan, 

mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan 

menjihakan. Pemahaman tersebut diambil dari 3 ayat 

dalam Al-qur‟an. Dalam surat Al-isra‟ ayat 24 

disebutkan: “kamma rabbayani shagira, sebagai mana 

mendidikku sewaktu kecil.” Ayat ini menunjukan 

pengasuhan dan pendidikan orang tua kepada anak-anak 

nya, yang tidak saja mendidik pada domain jazmani, 

tetapi domain rohani. Sedang dalam surat “Asy-Syuara” 

ayat 18 disebutkan: “alam nurabbika fina walida, 

bukankah kami telah mengasuhmu diantara (keluarga) 

kami.” Ayat ini menunjukan pengasuhan fir‟aun 

terhadap nabi musa sewaktu kecil, yang mana 

pengasuhan itu hanya sebatas pada domain jazmani, 

tanpa melipatkan domain rohani. Sementara dalam siurat 

Al-Baqarah ayat 276 disebutkan “yamhu Allah al-riba 

wayurbi shadaqah, Allah menghapus system riba dan 

                                                           
8 Abudin Nata, MetodologinStudi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 

334. 
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mengembangkan system sedekah.” Ayat ini berkenaan 

dengan makna „menumbuh kembangkan‟ dalam 

pengertian tarbiyah, seperti Allah menumbuh 

kembangkan sedekah dan menghapus riba.
9
 

Menurut Fahr al-Razi,istilah rabbayani tidak 

hanya mencakup ranah kognitif, tapi juga afektif.
10

 

Sementara Syed quthub menafsirkan istilah tersebut 

sebagai pemeliharaan jazmani anak dan menumbuhkan 

kematangan mentalnya.
11

 Dua pendapat ini memberikan 

gambaran bahwa istilah tarbiyah mencakup 3 domain 

pendidikan, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses 

transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (rabbani). 

Kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan 

semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari 

kehidupannya, sehingga terbentuk ketaqwaan, budi 

pekerti, dan kepribadian yang luhur. Sebagai proses, 

tarbiyah menuntut adanya penjejangan dalam 

transformasi ilmu pengetahuan, mulai dari pengetahuan 

dasar menuju pada pengetahuan yang sulit.
12

 

 

2. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di 

dalam menetapkan dasar suatu aktivitas manusia selalu 

berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-

hukum dasar yang dianutnya, karena hal ini yang akan 

menjadi pegangan dasar didalam kehidupannya. Apabila 

pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut manusia 

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

Kencana Prenada  Media, 2010), h.12. 
10 Dikutip dari buku Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan 

Islam. Karya: fahr al-Razi, Tafzir Fahr al-Razi, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 

151. 
11 Dikutip dari buku Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan 

Islam. Karya. Syed Quthub, Tafsiri Dhilal Al-Qur‟an, (Beirut: Dar al-Ahya‟, tanpa 

tahun), h. 15. 
12 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir… Op,Cit, h.12-13 
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berbeda, maka berbeda pulalah dasar dan tujuan 

aktivitasnya. 

Dasar adalah tempat untuk berdirinya sesuatu, 

fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang 

akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk 

berdirinya sesuatu. Setiap Negara mempunyai dasar 

pendidikan nya sendiri. Ia merupakan pencerminan 

falsafah hidup suatu bangsa. Berdasarkan kepada dasar 

itulah pendidikan suatu bangsa disusun. Dan oleh karna 

itu sistem pendidikan setiap bangsa ini berbeda karena 

mereka mempunyai falsafah yang berbeda.  

Untuk menentukan dasar pendidikan diperlukan 

peran filsafat pendidikan, karena berdasarkan analisis 

filosofis di peroleh nilai-nilai yang dapat diyakini dapat 

dijadikan dasar pendidikan.  

Dasar pendidikan islam tentu saja didasarkan 

kepada falsafah hidup  umat Islam dan tidak didasarkan 

kepada falsafah hidup, suatu negara, sebab system 

pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan dimana 

saja dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
13

 

Dasar pendidikan islam secara garus besar ada 4 

yaitu: Al-qur‟an, As-Sunnah,Ijma, dan Qiyas. Dalam 

pendidikan multikultular di tambahkan adat istiadat atau 

budaya sebagai dasar dalam pendidikan, yakni sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’an 

Islam ialah agama yang membawa misi agar 

umatnya menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran. Ayat Al-Qur‟an yang pertama kali turun 

ialah berkenaan (disamping masalah) keimanan dan 

juga pendidikan. Allah ta‟ala berfirman: 

                                                           
13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarata: Kalam Mulia, 2013), h. 187 
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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu Yang menciptakan . Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar 

(manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. “(Qs. 

Al-Alaq : 1-5).  

 

Ayat tersebut dapatlah diambil kesimpulan 

bahwa (seolah-olah) Tuhan berkata, hendaklah 

manusia meyakini akan adanya Tuhan pencipta 

manusia (dari segumpal darah). Selanjutnya, untuk 

memperkukuh keyakinannya dan memelihara agar 

tidak luntur, hendaklah melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran . 

Bahkan tidak hanya itu, Tuhan juga 

memberikan bahan (materi/pendidikan) agar manusia 

hidup sempurna didunia dan selamat di akhirat. 

Allah Ta‟ala berfirman :  

                          

                

 “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
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berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!" (Qs. Al-Baqarah : 31) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk 

memahami segala sesuatu belum cukup kalau 

memahami apa, bagaimana, serta manfaat benda itu, 

tetapi harus memahami sampai ke hakikat benda itu.
14

 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah, menurut bahasa artinya 

cara/system, baik cara nabi Muhammad Saw.
15

 As-

Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi 

yang biasa dilakukan, atau jalan yang dilalui (al-

thariqah al-maslukah) baik yang terpuji maupun yang 

tercela.
16

 

Selain kata As-Sunnah yang pengertiannya 

sebagaimana disebutkan diatas, kita juga menjumpai 

kata Al-Hadits, Al-Khabar dan Al-Atsar. Dan oleh 

sebagian ulama kata-kata tersebut disamakan artinya 

dengan As-Sunnah, dan oleh sebagian ulama lainnya 

kata-kata tersebut dibedakan artinya. Menurut 

sebagian ulama yang belakangan ini As-Sunnah 

diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh Nabi 

Muhammad Saw., sehingga sesuatu itu lebih banyak 

dikerjakan oleh Nabi Muhammad Saw. Daripada 

ditinggalkan. Sementara itu hadits adalah sesuatu 

yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Baik 

berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan namun 

jarang dikerjakan oleh Nabi. Selanjutnya, Khabar 

adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan yang berasal 

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

23-24. 
15 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 

34 
16Dikutip dari buku Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. Karya: 

Abdurrahman Sateh Abdullah. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur‟an (terj). 

H.M. Arifin dari judul asli Educational Theory: Qur‟anic Outlook (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 30. 
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dari sahabat dan Atsar adalah ucapan, perbuatan dan 

ketetapan yang berasal dari tabi‟in. 
17

 

Robert L.Gullick dalam Muhammad the Educator 

Menyatakan “Muhammad betul-betul seorang 

pendidik yang membimbing manusia menuju 

kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta 

melahirkan ketertiban dan stabilitas yang mendorong 

perkembangan  budaya Islam, serta revolusi sesuatu 

yang mempunyai tempo yang tak tertandingi dan 

gairah menantang, dari sudut pragmatis, seseorang 

yang mengangkat prilaku manusia adalah seorang 

pangeran di antara para pendidik.”
18

 

Rasullah shallahu „alaihi wasallam 

menyatakan bahwa beliau adalah juru didik. Dalam 

kaitan dengan ini M . Athiyah Al-Abrasyi 

meriwayatkan: Pada suatu hari Rasullah keluar dari 

rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua 

pertemuan (kelompok). Dalam pertemuan pertama, 

orang-orang sedang berdo‟a kepada Allah Azza 

Wajalla, mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam 

pertemuan kedua, orang sedang memberikan 

pelajaran. Langsung beliau bersabda: 

 Artinya: “Mereka itu (pertemuan pertama), minta 

kepada Allah, bila Tuhan menghendaki maka ia akan 

memen uhi permintaan tersebut, dan jika tidak 

menghendaki maka tidak akan dikabulkannya. Tetapi 

golongan yang kedua, mereka mengajari manusia, 

sedangkan saya sendiri diutus untuk (jadi) juru 

didik.”  

  Setelah itu beliau duduk pada pertemuan atau 

kelompok kedua. Praktik ini membutikan kepada 

suatu contoh terbaik, betapa Rasul mendorong orang 

                                                           
17 Dikutip dari buku Abuddin Nata, Metologi Studi Islam. Karya: A Khaer 

Suryaman, Penghantar Ilmu Hadits, (Jakarta: IAIN,1982), h. 17. 
18 Dikutip dari buku Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agama. Karya: Robert L- 

Gullick dalam Jalaluddin Rahma Alternatif, (Bandung: Mizan, 1991),h. 133. 
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untuk belajar dan menmyebarkan ilmu secara luas dan 

suatu pujian atas keutamaan juru didik. 

 Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Rasullah menjunjung tinggi pada pendidikan 

dan memotivasi agar berkiprah pada pendidikan dan 

pengajaran. 

 Disamping itu Rasullah Shalallahu „alaihi wa sallam 

memerintahkan kepada orang-orang kafir yang 

tertawan dalm perang badar, apabila ingin bebas 

supaya terlsebih dahulu mereka mau mengajar kepada 

10 Orang Islam. 

  Sikap Rasullah tersebut merupakan fakta bahwa 

islam sangat mementingkan adanya pendidikan dan 

pengajaran. 

 Rasullah Shalallahu „alaihi wassalam bersabda: 

 Artinya: “Siapa orangnya yang menyembunyikan 

ilmunya maka Tuhan akan mengekangnya dengan 

kekang berapi.”(HR. Ibnu Majah) 

 Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

Rasullah ahallahu „alaihi wa sallam mewajibkan 

kepada umatnya untuk menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran.
19

 

c. Ijma’ Ulama 

Ijma menurut bahasa arab berarti kesepakatan 

mujtahid umat Islamtentang huku syara‟ peristiwa 

yang terjadi setelah Rasullah Saw. Meninggal dunia. 

Sebagai contoh ialah setelah Rasullah Saw meninggal 

dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti 

beliau yang dinamakan khalifah, maka kaum 

muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk 

mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan 

bersana pada diangkatlah Abu Bakar Sebagain 

                                                           
19 M. Sudiyono… Op. Cit, h. 25-26 
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Khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada 

yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar itu, 

namun kemudian semua kaum muslimin 

menyetujuinya, kesepakatan yang seperti dapat 

dikatakan Ijma.
20

 

 Dari pernyataan diatas Ijma‟ ulama sebagai sumber 

hukum ketiga Al-Qur‟an dan As-Sunnah, mengapa 

demikian, karena pada hakikatnya Al-Qur‟an dan As-

Sunnah memang sumber utama dari ajaran Islam itu 

sendiri, tetapi memahami Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

tanpa pendapat ulama sangatlah sulit, bahkan tidak 

mungkin. Berikut hadits yang menerangkan tentang 

Ijma Ulama yang artinya “Ulama adalah pewaris para 

Nabi” 

Sering dengan perkembangan zaman yang 

semakin global dan mendesak, menjadikan esistensi 

ijtihad dalam bidang materi atau isi kurikulum, 

metode, evaluasi, serta saran dan prasarana, tetapi 

mencakup seluruh sistem pendidikan, terutama 

pendidikan Islam. Media pendidikan merupakan 

sarana utama untuk membangun pranata kehidupan 

social dan kebudayaan manusia. Indikasi ini 

memberikan arti bahwa maju mundurnya atau 

sanggup tidaknya kebudayaan manusia berkembang 

secara dinamis sangat ditentukan dari dinamika 

system pendidikan yang dilaksanakan. Dinamika 

Ijtihad dalam menghamtarkan manusia pada 

kehidupan yang dinamis harus senantiasa menjadi 

cerminan dan jelmaan nilai-nilai serta prinsip pokok 

Al-Qur‟an dan hadits. Proses ini akan mampu 

mengkontrol seluruh aktivitas manusia sekaligus 

                                                           
20 Ahmad Sanusi dan Sohari… Op, Cit, h. 43-44. 
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sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhannya.
21

 

d. Adat Istiadat 

Al-„aadah secara bahasa diambildari kata al-

aud atau al-muawwadah yang artinya berulang. 

Sedangkan secara istilah adat istiadat ialah sesuatu 

yang dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan 

dikalangan mereka baik Sunnah Rasullah adalah 

prilaku, ajaran-ajaran dan perkenaan-perkenaan 

Rasullah sebagai pelaksana hukum-hukum yang 

terkandung dalam Al-Qur‟an.
22

 

 Identik ajaran Islam itu sendiri berasal dari kedua 

sumber yaitu, Al-Qur‟an dan Hadits. Kemudian dari 

dasar keduanya dikembangkan dalam pemahaman 

Ulama. 

 Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu: 

                      

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertakwa” (Al 

Baqarah:2) 

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Istilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud”, 

dalam bahasa Arab dinyatakan dengan istilah ghayat, 

ahdaf, atau maqasid. Sedangkan dalam bahasa inggris 

dinyatakan dengan istilahgoal, purpose, objective, atau 

aim. 

Menurut Mahmud Yunus bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah mendidik anak-anak, 

                                                           
21 Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam Upaya Mengembalikan Esensi 

Pendidikan Di Era Global, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 62-63. 
22 Ahmad D. Marimba, op.cit., hlm. 41. 
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pemuda-pemudi ataupun orang dewasa supaya menjadi 

orang muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh dan 

berakhlah mulia, sehingga ia menjadi salah seorang 

masyarakat yang sanggup hidup diatas kakinya sendiri.
23

 

Setiap kegiatan yang dilakukan pastimempunyai 

tujuan. Apakah kegiatan tersebut dalam proyek besar 

maupun kecil. Tujuanharus direncanakan agar sebuah 

rencana atau kegiatan dapat berjalan secaraterarahdan 

menghasilkan sesuatu. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan 

Islam, terlihat sangat besar dalam membangun 

peradaban manusia. Artinya, peradaban dan kebudayaan 

manusia tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. 

Agar peradaban bisa tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan yang diinginkan, maka dalam konsep pendidikan 

harus didasari oleh nilai-nilai, cita-cita, dan falsafah 

yang berlaku di suatu masyarakat atau bangsa. 

Menurut Omar Al-Toumy Al-Syaibani yang 

dikutip oleh jalaluddin, bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak al-karimah. 

Tujuan ini sama dan sebangun dengan tujuan yang akan 

dapat oleh misi kerasulan, yaitu “membimbing manusia 

agar berakhlak mulia” kemudian akhlak mulia dimaksud, 

diharapkantercermin dari sikap dan tingkah laku 

individu dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, 

sesame manusiadan sesame manusia dan sesame 

makhlukAllah, serta lingkungannya.
24

 

Telah dikatakan pula oleh Dr. Zakiah Daradjat  

bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu 

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan 

kamil dengan pola takwa, Insan kamil artinya manusia 

utuh rohani dan jazmani, dapat hidup dan berkembang 

                                                           
23 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: al-

Hidayah, 1974), h. 11 
24 Jalaluddin, Teori Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002), 

hlm. 92 
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secara wajar dan normal karenya takwanya kepada Allah 

SWT.
25

 

Umar Tirta Raharja mengemukakan : “Bahwa 

yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia 

yang sehat jazmani dan rohani, manusia yang 

mempunyai hubungan vertical (dengan tuhan), 

horizontal (dengan lingkungan) dan konsntris (dengan 

diri sendiri) yang berimbang antara duniawi dan 

ukhrawi. 

Tujuan pendidikan Islam menurut Kongres 

Pendidikan Islam se Dunia di Islamabad tahun 1980, 

menunjukan bahwa pendidikan harus merelasasikan cita-

cita (idealitas) Islam yang mencakup pengembangan 

kepribadian muslim yang bersifat menyeluruh secara 

harmonis berdasarkan potensi psikologi dan fisiologis 

(jasmaniah) manusia yang memacuh kepada  keimanan 

dan sekaligus pengetahuan secara berkeseimbangan 

sehingga terbentuklah manusia muslim yang paripurna 

yang berjiwa tawakal (menyerahkan diri) secara total 

kepada Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah yang menyatakan 

                        

Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, 

ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 

Tuhan semesta alam” (QS Al An’am 162) 

 

Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu 

diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi 

dirinya dan masyarakatnya sertasenang dan gemar 

mengamalkan dan menmgembangkan ajaran Islam 

dalam berhubungan dengan Allah dan dengan 

                                                           
25 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1997), hlm. 41 
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sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin 

meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan 

hidup di dunia kini dan di akhirat nanti. 

Dan uraian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang 

diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik 

tingkah laku individu maupun kehidupan masyarakat. 

4. Fungsi Pendidikan Islam 

Dalam undang-undang Republik Indonesia No.20 

Tahun 2003 BAB II Pasal disebutkan bahwa: “Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai 

itu, maka semuanyaitu merupakan tanggung jawab yang 

dibebankan dalam pendidikan yang ada. Maka dalam 

konteks ini, fungsi pendidikan Islam dapat dilihat dari dua 

dimensi, yaitu: 

a) Dimensi mikro (Internal), yaitu manusia sebagai 

subjek dan objek pendidikan. Pada dimensi 

ini,pendidikan yang dilakukan berfungsi 

memelihara dan mengembangkan fitrah 

(potensi)insani yang ada dalam diri anak didik 

semaksimal mungkin sesuai dengan norma agama. 

Dengan upaya ini pendidikan islam mampu 

membentuk insani yang berkualitas dan mampu 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, 

baik sebagai pribadi maupun kepada masyarakat. 

b) Dimensi makro (Eksternal) yaitu perkembangan 

kebudayaan dan peradaban manusia sebagai hasil 

akumulasi dengan lingkungan. Pada demensi ini, 
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pendidikan yang dilakukan berfungsi sebagai sarana 

pewarisan budaya dan identitas suatu komunitas 

yang didalamnya manusia melakukan berbagai 

bentuk interaksi dan saling mempengaruhi antara 

dengan yang lainnya. Tanpa proses pewarisan 

tersebut, budaya suatu bangsa akan mati.oleh karena 

itu, pendidikan Islam harus mampu mengalihkan 

dan menginternalisasikan identitas masyarakat pada 

peserta didiknya sekaligus mampu mewarnai 

perkembangan nilai masyarakat yang berkembang 

dengan warna dan nilai Islami. 

Fungsi pendidikan Islam adalah 

menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan 

tugas pendidikan yang dimaksud berjalan dengan 

baik danlancar penyediaan fasilitas dalam arti dan 

tujuan yang bersifat structural dan instituonal, yaitu 

terbentuknya struktur organisasi yang mengatur 

perjalanan proses pendidikan, baik vertical maupun 

horizontal, dan melambagakan struktur organisasi 

untuk menjami proses pendidikan yang konsisten, 

berkesinambungan dan dapat mengikuti 

perkembangan zaman.
26

 

Namun demikian, secara institusional, 

lembaga–lembaga pendidikan Islam berfungsi 

melakukan proses transmisi dan transformasi nilai-

nilai kebudayaan Islam dari generasi ke generasi, 

serta nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban 

manusia secara selektif, demi kesinambungan hidup 

Islam dan umat Islam. 

Pendidikan Islam dengan bertitik tolak dari 

prinsip iman- islam- ihsan atau- akidah- ibadah- 

akhlak untuk menuju suatu sasaran kemuliaan 

                                                           
26 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian 

Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasional, (Bandung: Tri Genda karya, 1993), h. 

136 
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manusia dan budaya yang diridhai oleh Allah SWT 

setidak-tidaknya memiliki fungsi-fungsi berikut ini: 

a. Individualism nilai dan ajaran Islam demi 

terbentuknya derajat manusia muttaqin (manusia 

taqwa) dalam bersikap, berfikir dan berperilaku. 

b. Sosialisasi nilai-nilai dan ajaran Islam demi 

terbentuknya umat Islam. 

c. Rekayasa kultur Islam demi terbentuknya dan 

berkembangnya peradaban Islam. 

d. Menemukan, mengembangkan, serta 

memelihara ilmu, teknologi dan keterampilan 

demi terbentuknya para manajer dan manusia 

profosional. 

e. Pengembangan intelektual Muslim yang mampu 

mencari, mengembangkan serta memelihara 

ilmu dan teknologi. 

f. Pengembangan kualitas Muslim dan warga 

sebagai anggota dan Pembina masyarakat yang 

berkualitas kompetitif.
27

 

Sedangkan fungsi pendidikan agama Islam di 

sekolah-sekolah: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 

yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk 

mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan social dan dapat mengubah 

                                                           
27 Jusuf A Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani, 

1995), h. 95-96 
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lingkungannya sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pemahaman dan 

pengalaman ajaran kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal 

negative dari dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia 

seutuhnya. 

f. Penyaluran , yaitu untuk menyalurkan anak-anak 

yang memiliki bakat khusus dibidang Agama 

Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.
28

 

Jadi, fungsi Islam adalah untuk membina 

dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik menuju terbentuknya pribadi 

muslim yang sejati serta memiliki berbagai 

kemampuan yang teraktualisasikan dalam 

hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia 

dan alam sekitar. Dengan katalain, fungsi 

pendidikan Islam adalah sebagai upaya menuju  

terbentuknya kepribadian insan muslim 

seutuhnya.  Artinya. “menjaga tradisi lama yang 

masih baik dan mengambil tradisi baru yang 

lebih baik”
29

 

Dengan menghargai dan melestarikan 

budaya yang tidak bertentangan dengan syariat 

Islam dalam pendidikan multiluktular akan 

mewujudkan sikap penghargaan satu sama lain 

                                                           
28 Fadlan Mudhafir, Crisis in Muslim Education, (Jakarta: Al-Mawardi 

Prima, 2000), h. 50 
29 Marzuqi Mustamar, Dalil-dalil Praktis Amaliah Nahdliyah, (Surabaya:  

Muara Progesif, 2o16), h. 143. 
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dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

Pendidikan Islam berwawasan multikultular 

betul-betul menujunjung tinggi nilai-nilai 

peraturan adat pengembangan potensi, 

menghargai hetegenitas dan pluralitas 

pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebudayaan, etnis, suku, dan agama.
30

 

 

B. Tokoh-tokoh (Ulama) Pendidikan Islam di Indonesia  

Beberapa ulama Pendidikan di Indonesia, yang 

dibahas secara singkat: 

a. Mahmud Yunus, dilahirkan 10 februari 1899 di Desa 

Sunggayang, Batisangkar, Sumatera Barat. Mahmud 

Yunus adalah peletak dasar pengajaran dalam bahasa 

Arab. Ia lebih menekankan pengajaran bahasa Arab 

karena bahasa ini adalah pintu masuk untuk 

mempelajari ilmu-ilmu keislaman, seperti Al-Quran 

Hadits dan kitab-kitab fiqih. Ia merombak pemikiran 

lama yang lebih menekankan pada pendalaman kitab-

kitab fiqih dengan ditubtub oleh guru daripada memberi 

ilmu alat dan selanjutnya para murid yang akan 

melaksanakannya. Mahmud Yunus bukan hanya 

mengajarkan tentang kebahasaannya, tapi juga 

bagaimana cara mudah dan cepat untuk bisa menguasai 

bahasa Arab. Dan pada tanggal 16 Januari 1982. 

Mahmud Yunus meninngal dunia di Jakarta.
31

 

b. Abdullah Ahmad, dilahirkan di Padang Panjang pada 

tahun 1878. Ia adalah putera H. Ahmad, seorang ulama 

minangkabau yang senantiasa mengajarkan agama di 

surau-surau, di samping sebagai saudagar kain bugis. 

Beliau sempat belajar di Makkah selama empat tahun, 

                                                           
30 Sunarto, Sistem Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultular. Jurnal Al- 

Tadzkiyah. Vol. 8 No. 2, 2017, h. 218. 
31 Herry Mohammad dkk, Tokoh-tokoh Islam Yang berpengaruh Adab 20, 

Jakarta:  Gema Insani Press, 2006, hlm. 85-90 
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berkat ketekunan dan kecerdasaannya dalam 

pengetahuan agama, Abdullah Ahmad pernah diangkat 

sebagai asisten dari Syaikh Abdullah Khatib. Kemudian 

di tahun 1899, beliau kembali ke kampong halamannya 

untuk mengajar di Surau Besi Jembatan Padang 

Panjang. Dari sinilah beliau mulai mengajar dengan 

menggunakan cara tradisional yaitu system halaqah. 

Selain itu, beliau juga seorabg ulama yang produktif, 

banyak karya-karya yang ditulisnya. 

c. Imam zarkasyi, dilahirkan di Gontor,Jawa Timur pada 

tanggal 21 Maret 1901 M. Dan meninngal dunia pada 

tanggal 30 Maret 1985. Ia meninggalkan seorang istri 

dan 11 orang anak. Beliau semasa hidupnya pernah 

menjadi dewan Pertimbangan Majlis Ulama Indoneisia 

(MUI) pusat. Selain itu, beliau juga orang yang aktif 

dalam bidang pendidikan, social dan politik Negara, 

Imam Zarkasyi juga ternyata seorang ulama yang 

produktif dalam bidang tulis-menulis. Dalam hal ini, 

beliau banyak sekali meninghgalkan karya ilmiah yang 

hingga saat ini masihdapat dinikmati. Dan beliau juga 

rajin menulis beberapa petunjuk teknik bagi para santri 

dan guru di pondok G ntor dalam berbagai masalah 

yang berkaitan dengan pendidikan di pesantren tersebut, 

termasuk metode mengajar beberapa mata pelajaran. 

Buku-buku karangannya hingga kini masih dipakai di 

KMI Gontor dan pondok-pondok pesantren yang 

didirikan para alumni Gontor serta beberapa sekolah 

agama. 

d. Abdul Halim, dilahirkan di Ciberelang, Majalengka 

pada tahun 1887 M. dia adalah pelopor gerakan 

pembaharuan di daerah Majalengka Jawa Barat, yang 

kemudiamn berkembang menjadi persyerikatan Ulama, 

dimulai pada tahun 1911 yang kemudian berubah 

menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) pada tanggal 4 

april 1952 M / 9 Rajab 1371 H. Dalam bidang 

pendidikan  K.H Abdul Halim semula 
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menyelenggarakan pendidikan agama seminggu sekali 

untuk orang-orang dewasa. Pelajaran yang diberikan 

adalah fiqih dan hadits. Pada umumnya K.H Abdul 

Halim berusaha untuk menyebarkan pemikiran dengan 

toleransi dan penuh pengertian. Dikemukakan bahwa ia 

tidak pernah mengecam golongan tradisi ataupun orang 

lain atau organisasi lain yang tidak sepaham dengan dia. 

Tablignya lebih banyak merupakan anjuran untuk 

meninggalkan etika di dalam masyarakat dan bukan  

merupakan kritik tentang pemikiran ataupun pendapat 

orang lain. Dan pada tanggal 7 Mei 1962 K.H Abdul 

Halim pulang ke rahmatullah Jawa Barat dalam usia 75 

tahun dan dalam keadaan tetap tangguh berpegang pada 

mazhab Syafi‟i.
32

 

 

 

 

 

                                                           
32 Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam, op.cit, hlm. 206-208 
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