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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ulul Albab Dalam Q.S Ali Imron 190-195

1. Pengertian Ulul Albab

Istilah ulul albab berasal dari dua kata yakni ulul dan albab, Kata ulul

dalam bahasa arab berarti dzu yaitu memiliki1. Sedangkan albab berasal dari

kata al-lubb yang artinya otak atau pikiran (intellect),albab di sini bukan

mengandung arti otak atau pikiran beberapa orang, melainkan hanya dimiliki

oleh seseorang. Dengan demikian ulul albab artinya orang yang memiliki otak

yang berlapis-lapis. Ini sebenarnya membentuk arti kiasan tentang orang yang

memiliki otak yang tajam.2

Di dalam bahasa arab ada beberapa istilah yang mempunyai arti sama

dengan lafazhqolb yaitu al-lub, al-aql, al-qolbu, al-fu’ad, al-shodr. Menurut

Mahmud Yunus mengartikan qolbun dengan hati, jantung, akal. Menurut

Jalaludin Rahmad qolb adalah masdar dari qollaba, artinya membalikan,

mengubah, mengganti.qolb juga mempunyai dua makna qolb dalam bentuk fisik

dan qolb dalam bentuk ruh. Dalam arti fisik qolb dapat kita tarjamahkan sebagai

“jantung”.3

1Ahmad Warson al-Munawir, Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia, (Yogyakarta:
Pondok Pesantren Krapyak, 1984), h.49

2M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep
Kunci (Jakarta: Paramadina, 2002), h 557

3Moh. Saifullah Al-Aziz, Cahaya Penerang Hati, (Surabaya: Terbit Terang, 2004), h,13
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Lafazh qolb bisa ditetapkan untuk dua arti. Pertama, daging yang terdapat

dalam dada sebelah kiridan di dalam rongganya berisi darah hitam. Ia adalah

sumber roh dan tempat tinggalnya. Kedua, adalah bisikan Robbaniyah Ruhaniah

yang mempunyai suatu hubungan dengan daging ini. Bisikan inilah yang

mengenal Allah SWT dan memahami apa yang tak dapat dijangkau oleh hayalan

dan agan-angan, dan itulah hakikat manusia dan dialah yang diseru.4

Lafazh fuadun-Af’idatun mempunyai makna hati, akal pikiran5.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra’ ayat 36:

                 
     

Artinya :Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.6

Lafazh akal berasal dari masdar ‘aqola yang artinya akal, pikiran, hati

ingatan7.

Menurut Abu Hilal al-iskary mengatakan bahwa “akal adalah ilmu
pengetahuan yang pertama mencegah keburukan, dan setiap orang yang
pencegahannya lebih kuat maka ia adalah orang yang sangat cerdas (sangat

4
Ibid, h. 29

5Mahmud yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penarjamah, 1973),  h. 306
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamahannya, ( Bandung: CV. Diponegoro, 2008),

h. 50
7Ahmad Warson al-Munawir, Op.Cit, h.957
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cemerlang akalnya).Sebagian ulama‟mengatakan bahwa akal adalah
pemeliharaan”.8

Lafazh shodr adalah masdar dari shodaro yang mempunyai arti dada, bagian

atas, terbuka.9

Dari semua istilah yang ada di atas sebenarnya mempunyai arti yang sama,

apa bila yang dimaksud adalah hati yang dipunyai seorang ulul albab maka bisa

diartikan kecerdasan yang cemerlang yang mempunyai potensi untuk diasah

melalui pembelajaran.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Ulul Albab diartikan sebagai orang

yang cerdas, berakal atau orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan

berfikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan,10

Menurut pendapat Abuddinata dalam karyanya, Tafsir Ayat-ayat

Pendidikan, bahwa Ulul Albab adalah orang yang melakukan dua hal yaitu

tadzakkur yakni mengingat(Allah), dan tafakkur memikirkan (ciptaan Allah).11

Sedangkan menurut Ibnu Katsir yang tertuang dalam karyanya (Tafsir Ibnu

Katsir) bahwa yang disebut Ulul Albab adalah:

8Moh. Saifullah,Op.Cit,h.32
9Ahmad Warson al-Munawir,Op.Cit, h.768
10Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2003), h. 437
11Abuddinata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 131
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Yaitu akal yang sempurna dan bersih yang dengannya dapatdiketemukan

berbagai keistimewaan dan keagungan mengenaisesuatu bukan seperti orang-

orang yang buta dan bisu yangtidak dapat berfikir.

Saefudin memberi pengertian bahwa Ulul Albab adalah pemikir intlektual

yang memiliki ketajaman analisis terhadap gejala dan proses alamiyah dengan

metode ilmiah induktif dan deduktif, serta intlektual yang membangun

kepribadian dengan dzikir dalam keadaan dan sarana ilmiah untuk kemaslahatan

dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Ulul Albab adalah intlektual muslim

yang tangguh yang tidak hanya memiliki ketajaman analisis obyektif, tetapi juga

subyektif.12

Ulul Albab adalah orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang

benar.Mereka membuka pandangannya untuk menerima ayat-ayat Allah SWT

pada alam semesta, tidak memasang penghalang-penghalang, dan tidak menutup

jendela-jendela antara mereka dan ayat-ayat ini.Mereka menghadap kepada

Allah SWT dengan sepenuh hati sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Maka

terbukalah mata (pandangan) mereka, menjadi lembutlah pengetahuan mereka,

berhubungan dengan hakekat alam semesta yang dititipkan Allah SWT

kepadanya, dan mengerti tujuan keberadaannya, alasan ditumbuhkannya,

12Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan, Kurikulum
Hingga Redifinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Nuansa, 2003), h. 268
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danunsur-unsur yang menegakkan fitrahnya demi ilham yang menghubungkan

antara hati manusia dan undang-undang alam ini.13

Dalam Al-Qur’an Ulul Albab, bisa mempunyai berbagai arti tergantung dari

penggunaannya. Dalam A Concordance Of The Qur’an yang dikutip oleh

Dawam Rahardjo, kata ini bisa mempunyai beberapa arti :14

a. orang yang mempunyai pemikiran (mind) yang luas atau mendalam.

b. orang yang mempunyai perasaan (heart) yang peka, sensitif atauyang halus

perasaannya.

c. orang yang memiliki daya pikir (intellect) yang tajam atau kuat.

d. orang yang memiliki pandangan dalam atau wawasan (insight) yang luas dan

mendalam.

e. orang yang memiliki pengertian (understanding) yang akurat,tepat atau luas.

f. orang yang memiliki kebijakan (wisdom), yakni mampu mendekati

kebenaran, dengan pertimbangan-pertimbangan yang terbuka dan adil.

Seorang Ulul Albab adalah orang yang sadar akan ruang dan waktu artinya

mereka ini adalah orang yang mampu mengadakan inovasi serta eksplorasi,

mampu menduniakan ruang dan waktu, seraya tetap konsisten terhadap Allah,

dengan sikap hidup mereka yang berkesadaran dzikir terhadap Allah SWT.

13Sayyid Quthb, Tafsir Fidzilalil Qur’an, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 245
14M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep

Kunci., (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 557
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Ulul Albab memiliki ketajaman intuisi dan intlektual dalam berhadapan

dengan dunianya karena mereka telah memiliki memiliki potensi yang sangat

langka yaitu hikmah dari Allah SWT.15

Seorang Ulul Albab mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar banyak

dan berfikir mendalam, mencari pengertian yang paling hakiki atau inti yang

hanya dilakukan apabila seseorang itu berfikir secara radikal ke akar-akarnya.

Dari aktifitas itulah orang akan sampai pada tingkat kebijaksanaan (wisdom).16

Al-Qur’an mengekspos keluhuran orang yang beriman danberilmu sebagai

hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukantinggi.Bahkan, diberi gelar

khusus untuk mereka yang memiliki kedudukan ini, yang mampu

mendayagunakan anugrah Allah (potensi akal,kalbu, dan nafsu) pada sebuah

panggilan, yaitu Ulul Albab. Allah tidak menafikan potensi yang dianugrahkan

oleh-Nya kepada manusia agar tidak tergiur dan terpesona oleh hasil

dirinyasendiri, sehingga keterpesonaan itu membuat dirinya menjadi

hambadunia, karena kecintaan yang berlebihan pada dunia.17

Dari beberapa pengertian yang telah penulis paparkan di atas tentang

beberapa pengertian Ulul Albab, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ulul

Albab adalah seseorang yang memiliki wawasan yang luas dan mempunyai

ketajaman dalam menganalisis suatu permasalahan, tidak menutup diri dari

15Toto Tasmara, Menuju Muslim Kaffah Menggali Potensi Diri, (Jakarta: Gema Insani,2000),
h. 122

16M.Dawam Raharjo,Op.Cit, h. 77
17Toto Tasmara, Op.Cit, h. 123
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semua masukan yang datang dari orang lain, dengan kecerdasan dan

pengetahuan yang luas mereka tidak melalaikan Tuhannya, bahkan mereka

menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk selalu mendekatkan diri kepada

Allah dengan cara mengingat ( dzikir ) dan memikirkan ( fikir ) semua keindahan

ciptaan dan rahasia-rahasia ciptaanNya, sehingga tumbuh ketaqwaan yang kuat

dalam dirinya dan selalu bermawas diri dari gejolak nafsu yang bisa

menjerumuskan dirinya kedalam lembah kenistaan.

2. Karakteristik Ulul Albab

Menurut Dawam Rahardjo dalam karyanya Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir

Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, bahwa ulul albab mempunyai

beberapa ciri-ciri sebagai berikut :

a. Mempunyai pengetahuan atau orang yang tahu

b. Yang memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak akan ingkardari janji

tersebut (yaitu, beriman, berbuat baik dan menjauhiyang keji dan yang

mungkar).

c. Yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untukdisambung,

(misalnya ikatan cinta kasih).

d. Takut kepada Tuhan (jika berbuat dosa) karena takut kepadahasil perhitungan

yang buruk.

e. Sabar karena ingin mendapat keridla’an Tuhan.

f. Menegakkan shalat
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g. Membelanjakan rizki yang diperoleh untuk kemanfaatan oranglain, baik

secara terbuka naupun tersembunyi.

h. Menolak kejahatan dengan kebaikan.18

B. Telaah Ulul albab dalam Q.S Ali Imran ayat 190-195

1. Redaksi dan Tarjamahan Q.S Ali Imran ayat 190-195

                
                     

              
                   
               
                   
                       
                       
            

18M. Dawam Rahardjo, Op.Cit, h. 568
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Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinyamalam dan terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yangberakal,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkantentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan
sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya
Tuhan kami, Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam
neraka, Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-
orang yang zalim seorang penolongpun.

Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru
kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka kamipun
beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan
hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami
beserta orang-orang yang banyak berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada
kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan
kami di hari kiamat.Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang
beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian
kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang
berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku,
yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-
kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang



19

mengalir sungai-sungai dibawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah
pada sisi-Nya pahala yang baik."(QS. Ali Imron: 190-195)19

2. Arti Mufrodat

a.  Perkiraan dan penyusunan yang menunjukkan pada tatananyang

mantap

b.    l yaitu alam yang ada di atasmu yang engkau sendiri

c.     yaitu tempat hidup kamu

d.        yaitu pergantian antara keduanya dan

silihbergantinya siang dan malam

e.   Sungguh merupakan tanda (dalil) yangmenunjukkan adanya Allah

SWT dan kekuasaan-Nya

f.     Bentuk tunggalnya lubbun, yang artinya akal

g.        yaitu orang-orang yang mengingat Allah SWT

h.       bentuk tunggalnya qaim dan qa’id, yang artinyaberdiri dan

duduk (rukun-rukun shalat).

i.    Sia-sia yang tidak ada faidahnya

19Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 75
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j.    Maha suci Engkau dari hal-hal yang tidak layak bagi-Mu

k.   l    Jadikanlah amal saleh itu sebagai tameng bagi kami dari

azab neraka.20

l.   l Merendahkan dan menghinakan mereka

m.      Adalah perbuatan sembrono yang menyangkut muamalahantara

seorang hamba dengan hambanya

n.      Adalah perbuatan sembrono dalam hal hak-hak Allah

atausembrono dalam bermu’amalah dengan orang lain

o.     Wafatkanlah kami

p.   orang yang baik dalam beramal

q.   Mempercayai Rasul-rasulmu

r.    I Janji

s.        Aku tidak akan membierkan pahalanya

20Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Jilid IV, (Semarang: PT
Karya Thoha Putra, 1993), h. 286
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t.     Membaur dan saling membantu

u.  Taat kepadaku, beribadah kepada-Ku dan agama-Ku.

3. Asbab Al-Nuzul

At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.bahwa orang-

orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi dan bertanya “bukti-bukti

kebenaran apakah yang dibawa Musa As. kepadamu?” Pertanyaan itu dijawab

“Tongkat dan tangannya terlihat putih bersinar bagi yang memandangnya”

Sesudah itu mereka pergi mendatangi kaum Nasrani dan bertanya

“bagaimana halnya Isa?” Pertanyaan itu dijawab, “Isa menyembuhkan mata

yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang sudah mati”

Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, “Mintalah kepada

tuhanmu agar bukit shofa itu menjadi emas untuk kami. “Maka berdo’alah nabi

Muhammad SAW kepada Allah SWT dan turunlah ayat ini, mengajak agar

mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang

menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta

peredarannya, laut,gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-

binatang, tambang-tambang dan sebagainya di bumi ini.21

21Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi,2010), h.
96-97.
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4. Munasabah

Secara etimologi, munasabah berarti al-musyakalah dan al-mugharabah

yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati.22 Selain itu munasabah

juga berarti persesuaian,hubungan atau relevansi.23

Sedangkan secara terminologi, munasabah adalah adanya keserupaan dan

kedekatan di antara berbagai ayat, surat dan kalimat yang mengakibatkan adanya

hubungan.24 Menurut Abdul Jalal, munasabah adalah hubungan persesuaian

antara ayat atau surat yang satu dengan yang lain baik sebelum

ataupunsesudahnya.25 Hubungan tersebut bisa berbentuk keterikatan makna

ayat-ayat dalam macam-macam hubungan atau keniscayaan dalam pikiran

seperti hubungan sebab musabab, hubungan kesetaraan dan hubungan

perlawanan. Munasabah juga berbentuk penguatan penafsiran dan pengertian.26

Sebagai salah satu contoh misalnya Al-Qur’an Q.S Ali-Imran ayat 190-195

mempunyai munasabah yang sangat erat dengan ayat sebelumnya yaitu

menyebutkan keburukan-keburukan orang Yahudi, dan menegaskan bahwa

langit dan bumi milik Allah SWT, maka dalam ayat-ayat ini Allah SWT

22Ramli Abdul Wakhid, Ulumul Qur’an, (Jakarta: Raja Grafindo , 2002), h 91
23Abdul Jalal, Ulumul Qur’an, ( Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), h. 154
24

Ibid
25Abdul Jalal, Op.Cit,h. 154
26

Ibid
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menganjurkan untuk mengenal sifat-sifat keagungan, kemuliaan dan kebesaran

Allah SWT.27

Dalam hal ini Allah Swt berfirman :

                   
                   
                      

               
            

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang
yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu
kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka
melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya
dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.

Janganlah sekali-kali kamu menyangka, hahwa orang-orang yang
gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji
terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka
bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa
atas segala sesuatu.Di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang
kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.(Q.S.Ali-Imran 187-189).

27Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, ( Jakarta: Lentera Abadi,2010), h.
96
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Menurut Al-Ustazul Imamia mengatakan bahwa“mengenai hubungan ayat
ini dengan ayat-ayat yang lalu. Maksudnya kata beliau yaitu pada ayat-ayat yang
lalu telah diterangkan Allah SWT peristiwa kaum ahli kitab dan perihal sebagian
orang-orang yang beriman, seandainya jika mereka berfikir tentang kejadian
langitdan bumi tentulah mereka terhenti dari pada terperdaya dan tentulah
mereka mengetahui bahwa sudah sepatutnya Allah SWT mengutus utusan-Nya
(Muhammad SAW)”.28

5. Isi Kandungan Q.S Ali Imran ayat 190-195

Diriwatkan dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah SAW berkata: ”Wahai
Aisyah, saya pada malam hari ini beribadah kepada Allah SWT.“ Jawab Aisyah
r.a. “Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. Saya
senang melayani kemauan dan kehendaknya. Tetapi baiklah! Saya tidak
keberatan.”Maka bangunlah Rasulullah SAW dari tempat tidurnya lalu
mengambil air wudhu, tidak jauh dari tempatnya lalu sholat.

Pada waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi

kainnya, karena merenungkan ayat al-Qur’an yang dibacanya.Setelah shalat

beliau duduk dan memuji Allah SWT dan kembali menangis tersedu-

sedu.Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdo’a dan menangis

lagi dan air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan shubuh

dan melihat Nabi SAW menangis ia bertanya. ”Wahai Rasulullah!Mengapakah

Rasulullah menangis, padahal Allah SWT telah mengampuni dosa Rasulullah

baik yang terdahulu maupun yangakan datang?” Nabi menjawab ”Apakah saya

ini bukan seoranghamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah SWT?

Danbagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah SWT

telahmenurunkan ayat kepadaku.Selanjutnya beliau berkata,” Alangkahrugi dan

28A. Halim Hasan Et al , Tafsir Al-Manar, Jilid IV, (Bairut: Darul Kutub Ilmiyah,2005),
h.483
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celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidakmemikirkan dan

merenungkan kandungan artinya.”29

Ayat-ayat 191 sampai dengan ayat 195 merupakan metode yang sempurna

bagi bagi penyucian jiwa, penalaran dan pengamatan yang diajarkan Islam. Ayat-

ayat itu bermula dengan membawa jiwa kearah kesucian, lalu mengarahkan akal

kepada fungsi pertama di antara sekian banyak fungsinya, yakni mempelajari

ayat-ayat Tuhan yang terbentang, hingga akhirnya berakhir dengan kesungguhan

beramal, sampai kepada tingkat pengorbanan diri karena allah SWT.30

Melalui pemahaman para mufasirin terhadap ayat Allah SWT Q.S Ali-Imran

ayat 190-195, akan dijumpai peran dan fungsi akal secara lebih luas. Obyek-

obyek yang dipikirkan akal dalam ayat tersebut adalah al-khalq yang berarti

batasan dan ketentuan yang menunjukkan adanya keteraturan dan ketelitian, as-

samawat yaitu segala sesuatu yang ada diatas kita dan terlihat dengan mata

kepala, al-ardl yaitu tempat dimana kehidupan berlangsung diatasnya, ikhtilaf al-

lail wa an-nahar artinya pergantian siang dan malam secara beraturan la-ayah

artinya dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah SWT dan kekuasaannya.31

Semua itu menjadi obyek atau sasaran dimana akal akan memikirkan dan

mengingatnya. Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh akal itu sendiri, selain

berfungsi sebagai alat untuk pengingat, memahami, mengerti juga menahan,

29Kementrian Agama RI, Op.Cit, h.95
30M. Qurais Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid II

(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 317
31

Ibid, h.133
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mengikat dan mengendalikan hawa nafsu. Melalui proses memahami dan

mengerti secara mendalam terhadapat segala ciptaan Allah SWT sebagaimana

dikemukakan pada surat Ali-Imran ayat 190-195, manusia selain akan

menemukan berbagai temuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga

akan membawa dirinya selalu dekat dengan Allah SWT. Dan melaui proses

menahan, mengikat dan mengendalikan hawa nafsunya membawa manusia

berada di jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebinasaan.32

Kesimpulannya dari uraian di atas menggambarkan bahwa sebagai makhluk

yang diberi kesempurnaan oleh Allah SWT berupa akal fikiran, seseorang di

suruh untuk mempergunkan akal tersebut untuk memikirkan ciptaan Allah.Bukan

hanyaitu saja, karena sebagai hambaNya, seseorang diwajibkan untuk selalu

mengingat dan selalu ibadah dengan setulus hati, dan dari uraian di atas juga

menegaskan bahwa objek dzikir adalah Allah SWT. Sedang objek fikir adalah

makhluk-makhluk Allah SWT berupa fenomena alam.Ini berarti pengenalan

kepada Allah SWT lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedang pengenalan

alam raya oleh penggunaan akal, yakni berfikir. Akal memiliki kebebasan seluas-

luasnya untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam

memikirkan dzat Allah SWT.

32Abudin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Tarbawi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 136
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C. Tujuan Pendidikan Islam

1. Pengertian Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan merupakan salah satu hal yang harus ada ketika seseorang melakukan

suatu usaha, tanpa adanya tujuan pastilah suatu usaha tidakakan terarah dan tidak

ada artinya, sekecil apapun suatu usaha, harus ada bentuk tujuan yang pasti, begitu

juga dengan pendidikan yang mana dalamsuatu proses pembelajaran yang

membutuhkan tujuan yang mulia yangsesuai dengan tuntunan Allah dan rasul-

Nya.

Tujuan berdasarkan etimologi pendidikan Islam berarti arah maksud atau

haluan, dalam bahasa Arab tujuan diistilahkan dengan kata ghayat, atau muqosid.

Sedangkan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goal, purpose, objektif, atau

aim. Secara teriminologi tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah

sebuah usaha atau kegiatan selesai.33

Tujuan juga bisa diartikan sebagai batas akhir yang di cita-citakan oleh

seseorang dan dijadikannya pusat perhatianya untuk di capai melalui usaha.34

Dengan demikian, tujuan adalah sasaran atau cita-cita yang akandicapai oleh

seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan. Kata aims

menunjukkan arti sesuatu yang menentukan cara berkenaan dengan tujuan yang

diharapkan. Kata aims bersinonim dengan kata goals. Kedua kata ini menunjukkan

33Armai Arief, Pengantar Umum dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat
Press,2002), h. 15.

34Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51
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suatu hasil usaha yang ingin dicapai dengan mengerahkan usaha sekuat tenaga,

karena tanpa penekanan usaha itu hasilnya tidak akan tercapai.

Dalam Bahasa arab kata ghayyat ( غیاة ) digunakan untuk mengartikan

tujuan akhir di luar yang tidak ada. Ahdaf أھدف) ) dipergunakan untuk memberi

arti peranan-peranan yang lebih tinggi dan dapat dimiliki oleh seseorang

berkenaan dengan tinjauan luas yang menyiratkan hal ini sangat diperlukan. Ahdaf

juga berarti menempati suatu sasaran yang lebih dekat. Istilah maqasid ( مقاصد )

artinya sesuatu yang diperoleh dari suatu cara yang menunjukkan kepada jalan

yang lurus.35

Secara terminologis, tujuan merupakan sasaran, arah, yang hendak dituju,

dicapai dan sekaligus menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas

dan kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan.

Dengan kata lain, tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan serta

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk

mencapai tujuan-tujuan yang lain.

Tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat focus pada

apa yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan bukanlah suatu yang berbentuk tetap

35Ahmad Warson al-Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: Pon.
Pes.Krapyak, 1984), h.1208.



29

dan statis, namun ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang,

mencakup seluruh aspek kehidupan.36

T.S Elliot menyatakan pendidikan yag amat penting itu, tujuanya harus di

ambil dari pandangan hidup. Sehingga dalam Islam, maka rumusan tujuan

pendidikan islam, haruslah di ambil dari Islam pula.

Adapun tujuan pendidikan secara universal dirumuska oleh bebrapa pendapat

pakar pendidikan di ataranya yaitu Al-Attas yang mengehendaki tujuan pendidikan

islam yaitu manusia yang baik, Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan

islam adalah terbentuknyaorang yang berkepribadian muslim, Al-Abrasy

berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan islam adalah manusia yang berakhlak

mulia, Munir Mursyid berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah

manusia sempurna, Sedangkan Abdul Fattah Jalal berpendapat bahwa tujuan

pendidikan islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.37

Tujuan pendidikan Islam, menurut seminar pendidikan Islam se-Indonesia,

tanggal 7 -11 Mei 1960 di Cipasung Bogor, adalah menamkan taqwa dan akhlak

serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi

dan berbudi luhur menurut ajaran agama. Tujuan tersebut didasarkan kepada

proposi bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbukan rohani

36 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 65
37 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Menurut Perspektif Islam, (Bandung: PT. Reaja Rosda

Karya), h. 46
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dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan,

melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.38

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan

pendidikan Islam adalah sesuatu yang hendak dicapai melalui kegiatan

pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai keislaman terhadap anak didik

sehingga keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT menjadi kuat dan

akhirnya terbentuklah seorang hamba yang mukmin dan muttaqin, siap

menghadapi tantangan hidup yang kapan saja bisa mengancam dirinya untuk

terjerumus kelembah yang nista, dan dengan keimanan dan ketaqwaan peserta

didik sanggup dan siap menjadi khalifah di muka bumi ini dengan selalu

mendekatkan diri kepada Penciptanya.

2. Dasar Tujuan Pendidikan Islam

Dasar tujuan pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah semua acuan atau

rujukan yang darinya akan memancarkan ilmu-ilmu pengetahuan dan tentunya

telah diyakini kebenaran dan keabsahannya, diantara dasar-dasar tujuan

pendidikan Islam adalah:

a. Al-Qur’an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang berfungsi sebagai mu‟jizat

yang di turunkan kepada nabi Muhammad yang di tulis dalam mushaf, yang di

38Baihaqi AK, Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Ajaran Pedagogis Islam, (Jakarta:
Darul Ulum Press, 200), Cet 1, h. 13
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riwayatkan secara mutawattir, dan membacanya adalah ibadah.39 Di dalamnya

terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh

aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an

menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan

hubungan denganalam semesta.40

Semua isi Al-Qur’an merupakan syari’at, pilar dan azas agama Islam,

serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan

suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit

disanggah kebenarannya oleh siapapun.41

Tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur’an adalah sebagai landasan dalam

segala hal termasuk sebagai dasar pendidikan, Allah berfirman dalam

kalamnya yang berbunyi :

        

Artinya : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk

bagimereka yang bertaqwa (Q.S Al-Baqarah :2)42

39M. Nor Ichwan, Memasuki Dunia Al-Qur’an, (Semarang:Lubuk Raya, 2001), h. 37.
40 .Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.
41Wahbah Az-Zuhaili, dan Al-Qur’an Paradigma Peradaban, Terj. M.Thohir dan Team

Titian Ilahi, (Yogyakarta: Dinamika,1996), h. 16.
42Kementrian Agama RI, Op.Cit, h. 2
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Al-Qur’an sendiri mulai diturunkan dengan ayat-ayat pendidikan. Di sini

terdapat isyarat, bahwa tujuan terpenting Al-Quran adalah mendidik manusia

dengan metoda memantulkan, mengajak, menelaah, membaca, belajar dan

observasi ilmiah tentang penciptaan manusia, sejak masih berbentuk segumpal

darah beku di dalam rahim ibunya.43

Allah Swt Berfirman :

               
                 


Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan.Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah,
danTuhanmulah yang Maha pemurah.Yang mengajar (manusia)dengan
perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yangtidak
diketahuinya.44 (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5)

Al-Qur'an bersisi aturan yang sangat lengkap dan tidak punya cela,

mempunyai nilai universal, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, nilai

ajarannya mampu menembus segala dimensi ruang dan waktu.45 Maka Al-

Qur'an menjadi landasan yang kokoh dan paling strategis bagi orientasi

43Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: CV.
Diponegoro, 1992), h. 45.

44Kementrian Agama RI, Op.Cit, h. 597
45Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 154.
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pengembangan intelektual, spiritual dan kesempurnaan hidup manusia secara

hakiki.

b. As-Sunnah

Dasar yang kedua selain Al-Qur'an adalah As-Sunnah Rasulullah.

Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup

sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT

menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya.

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi, baik berupa

perkataan, perbuatan, takrir, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup baik

sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.46 As-Sunnah merupakan

ajaran kedua sesudah Al-Qur'an.Seperti Al-Qur'an, As-Sunnah juga berisi

aqidah dan syari’ah.

Pada mulanya As-Sunnah dimaksudkan untuk mewujudkan dua tujuan yaitu:

1) Menjelaskan kandungan Al-Qur’an, makna ini diisyaratkan oleh Al-Qur’an

suratAn-Nahl : 44.

                      
    

46Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 3, h. 7
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Artinya : Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu

menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada

mereka dan supaya mereka memikirkan (Q.S. an-Nahl: 44)47

2) Menerangkan syari’at dan adab-adab lain, sebagaimana firman Allah SWT.

               
              

Artinya :Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada
mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah
(As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata, (Q.S. al-Jumu‟ah : 2 )48

Dalam lapangan pendidikan Islam, sunnah Rasul mempunyai dua faidah

yang sangat besar, yaitu :

a) Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an

dan menerangkan hal-hal kecil yang tidak terdapat di dalamnya.

47Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008),
h. 272

48Kementrian Agama RI,Op.Cit, h. 553
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b) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah bersama

sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan ke

dalam jiwa yang dilakukannya.49

c. Ijtihad

Ijtihad adalah istilah Fuqoha, yaitu berfikir dengan menggunakan

seluruh ilmu yang dimiliki Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu

hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum tegas hukumnya oleh

Al-Qur'an dan As-Sunnah.50 Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh

aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Ijtihad adalah usaha-usaha

pemahaman yang serius dari kaum muslimin terhadap Al-Qur’an dan As-

Sunnah sehingga memunculkan kreativitas yang cemerlang di bidang

pendidikan Islam, atau bahkan karena adanya tantangan zaman dan desakan

kebutuhan sehingga melahirkan ide-ide fungsional yang gemilang.51

Akan tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Namun

demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para

Mujtahid dan tidak bertentangan dengan isi Al-Qur’an dan As-Sunnah, oleh

49Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Bandung: CV.
Diponegoro, 1992), h. 46-47

50Tengku Hasbi Ash-Shiddieqi, Pengantar Ilmu Fikih, (Semarang: Riski Putra,1999), cet. 2,
h.200.

51Widodo Supriono, Ilmu Pendidikan Islam Dalam Ismail SM (eds), Paradigma Pendidikan
Islam ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja Sama Dengan Fakultas tsrbiyah IAIN Walisongo
Semarang, 2001), h. 35-36
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karena itu Ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang

sangat dibutuhkan setelah wafatnya Rasulullah.52

Menurut Ahmad Tafsir, ia mengatakan bahwa: “Pendidikan menduduki
posisi terpenting dalam kehidupan manusia, maka wajarlah orang Islam
meletakan Al-Qur'an, As-Sunnah dan akal sebagai dasar teori-teori
pendidikannya. Itulah ilmu pendidikan Islam, yang memilih Al-Qur'an dan
As-Sunnah sebagai dasarnya. Lebih lanjut Ahmad Tafsir mengatakan kata
“akal” tidak perlu disebutkan secara formal, karena telah diakui bahwa Al-
Qur'an dan As-Sunnah menyuruh menggunakan akal. Jadi sepantasnyalah
umat Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar pendidikannya,
karena keduannya dijamin kebenarannya.”53

Jadi tujuan dalam pendidikan Islam tidak cuma disandarkan atas Ijtihad

manusia tetapi jauh dari pada itu bahwa dasar dari tujuan pendidikan Islam

adalah Kalamullah yang tidak dapat diragukan lagi keasliannya, dan juga

Sunnatullah yang menjadi penjelas isi kandungan yang terdapat dalam Al-

Qur’an.

3. Tahapan Tujuan Pendidikan Islam

Untuk mencapai suatu tujuah pendidikan Islam, tidak mungkin dilakukan

sekaligus secara serentak. Pencapaian tujuan harus dilakukan secara bertahap dan

berjenjang.

Meskipun demikian, setiap tahap danjenjang memiliki hubungan dan

keterkaitan sesamanya karena adanyalandasan yang sama serta tujuan yang

tunggal.

52Muhammad Abu Zahrah, Usûl Al-Fiqh, (Cairo: Dâr al-Fikr Al-Arabi, 1958), h. 379.
53Ahmad Tafsir, Op.Cit, h. 22.
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Beberapa ahli pendidikan berpendapat salah satunya yaitu Harun Nasution,
menurutnya tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi empat tahap, yaitu:54

1) Tujuan umum, yakni tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan
pendidikan.Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusian yang meliputi
sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan pendidikan
islam harus sejajar dengan pandangan islam pada manusia, yaitu makhluk
Allah yang mulia dengan akal, perasaan, ilmu, dan kebudayaanya pantas
menjadi khoifah di muka bumi.

2) Tujuan akhir, dari tujuan umum terbentukya insane kammil dengan pola
taqwa maka seseorang masih perlu mendapatkan pendidikan dalam ragka
pengebangan dan penyempurnaa atau setidaknya mempertahankan ketaqwaan
tersebut.

3) Tujuan sementara, merupakan tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik
diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dam suatu kurikulum
pendidikan formal. Pada tujuan sementara ini, bentuk insane kamil dengan
pola taqwa telah terlihat pada peserta didik meskipun dalam ukuran
sederhana.

4) Tujuan operasional, merupakan tujuan praktis yang akan dicapai dengan
sejumlah kegiatan tertentu. Dalam pendidikan formal tujuan oprasional ini
disebut juga tujuan instruksional.

Menurut tugas dan fungsi manusia secara filosofis, tujuan pendidikan bisa

dibedakan sebagai berikut.

a. Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar dengn

tujuan mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat.

b. Tujuan sosial yang berhuugan dengan kehidupan masyarakat sebagai

keseluruhan, dan dengan tingkah laku masyarakat umumnya serta dengan

perubahan-perubahan yang diinginkan pada pertumbuhan pribadi, pengalaman

dan kemajuan hidupnya.

c. Tujuan professional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni, dan

profesi, serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat.55

54Harun Nasution, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: IAIN Jakarta,1982), h. 29-30



38

Dari keterangan di atas sudah jelas, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan

Islam dibutuhkan usaha yang tidak pernah henti, selama seseorang masih hidup, di

situlah seseorang berkesempatan untuk meraih setinggi mungkin tahapan-tahapan

dalam meraih tujuan pendidikan Islam, disinilah dalam Islam dikenal dengan

istilah konsep pendidikan sepanjang hayat.

Sedangkan di lembaga sekolah formal dikembangkan istilah tujuan

institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, tujuan semester, tujuan catur

wulan, tujuan kelas dan sebagainya. Namun semua itu dapat dikualifikasikan

sebagai tujuan perantara bila diukur dari tujuan pendidikan Islam yang identik

dengan tujuan hidup manusia.56

Pentahapan tujuan pendidikan ini hanya merupakan cara untuk dapat

mencapai tujuan akhir atau tertinggi pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan

Islam tidak dapat tercapai secara instan melainkan melaui proses. Sepanjang

hidupnya manusia akan terus berusaha mencapai tujuan hidupnya, selama inilah

proses pendidikan akan terus berlangsung.

4. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan merupakan suatu harapan yang ingin dicapai setelah melakukan usaha.

Setiap usaha tanpa tujuan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya setiap usaha

pasti ada tujuannya, begitu juga dengan pendidikan.

55 M.  Arifin, Ilmu Pendidikan Isalam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 29
56Ahmad Syar‟i, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 29
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Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tujuan adalah sasaran yang

hendak dicapai oleh suatu aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti

mempunyai tujuan tertentu. Sebab aktifitas yang tidak mempunyai tujuan adalah

pekerjaan yang sia-sia.

Selain itu, tujuan pendidikan Islam terangkum dalam upaya mengaplikasikan

cita-cita setiap muslim, yaitu kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.57 Dengan

demikian pendidikan itu diarahkan pada perubahan tingkah laku seseorang dalam

segala aspek kehidupan.

Menurut Imam Al-Ghozali pendidikan merupakan hal yang sangat

penting.Hal ini dijelaskan dalam kitabnya ihya ulumuddin yang disertai dengan

ayat al-qur’an, assunnah, dan ijma’ ulama. Berikut rumusan tujuan pendidikan

imam ak-ghozali:

a) Aspek keilmuan, yang menghantarkan manusia agar senang berfikir,

menggalakkan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi

manusia yang cerdas dan terampil.

b) Aspek kerohanian, yang mengantarkan manusia agar berakhlak mulia

berbudi pekerti luhur dan berkepribadian kuat.

c) Aspek ke-Tuhan-an, yang menghantarkan manusia beragama agr dapat

mencapai kehidupan didunia dan akhirat.58

57Jalaludin dan Umar Said, Filasafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1994), h. 39

58Zainuddin dkk, Seluk beluk pendidikan dari alghozali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). H. 48
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Sedangkan Mohammad Natsir berpendapat tujuan utama dari pendidikan

Islam adalah ajaran tauhid, mengenal Tuhan, mempercayai, dan penyerahan diri

kepada Tuhan.Tauhid diperlukan untuk menjaga harmoni dan keseimbangan

antara itelektual dan spiritual, antara jasmani dan ruhani, dan antara duniawi dan

ukhrawi.59

Untuk menetapkan tujuan pendidikan haruslah difahami terlebih dahulu untuk

apa manusia hidup atau diturunkan Allah ke bumi ini menurut Islam. Sebab tujuan

pendidikan itu adalah identik dengan tujuan hidup manusia di bumi ini.Pada

hakikatnya manusia dididik adalah untuk mencapai tujuan hidupnya itu.60

Oleh karenannya perlu dirumuskan pandangan hidup islam yg mengarahkan

tujuan dan sasaran pendidikan Islam.

Ayat Al-Qur’an dibawah ini memberikan landasan dan pandangan bahwa:

Sungguh islam adalah agama yg benar di sisi Allah.

                 
  

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi

agama bagimu (Q.S.Al-Maidah 5: 3).

59 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 122.
60Syahminan Zaini, Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam

Mulia, 1986), cet.I, h. 35-36
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Oleh karena itu, bila manusia yang berpredikat muslim, benar-benar akan

menganut agama yang baik, menaati ajaran Islam dan menjaga agar rahmat Allah

tetap berada pada dirinya. Ia harus mampu  memahami, menghayati, dan

mengmalkan ajaranya sesuai iman dan akidah islamiah.

Untuk tujuan itulah mnusia harus dididik melalui proses pendidikan Islam.

Berdasarkan pandangan di atas, Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang

dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupanya sesuai

dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak

kepribadianya.61

Dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan, yaitu:62

a. Tujuan tugas manusia di muka bumi, baik secara vertikal maupun horisontal.

b. Sifat-sifat manusia.

c. Tuntutan masyarakat dan dinamika peradaban manusia.

d. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam.

Dalam aspek ini, setidaknya ada tiga macam dimensi ideal Islam, yaitu:

a. Mengandung nilai yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia

di muka bumi.

61 M. Arifin,Op.Cit, h. 7.
62Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,

(Jakarta: Ciputat Press, 2002),h, 35-36
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b. Mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih

kehidupan yang baik.

c. Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan

dunia dan akhirat.

Dalam konteks Islam, pendidikan itu tidak lain adalah upaya sadar yang

dilakukan untuk menjadi manusia sebagai manusia utuh atau dengankata lain

pemanusiaan adalah tugas utama pendidikan dalam Islam.

Tujuan agama Islam adalah memberi kebahagiaan kepada individudi dunia

dan di akhirat dengan memerintahkan kepadanya untuk tunduk,bertaqwa, dan

beribadah dengan baik kepada Allah.

Menurut Noer Hery ia mengatakan bahwa: “Tujuan pendidikan Islam terbagi

menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pendidikan Islam sinkron dengan tujuan agama Islam yaitu

berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertaqwa, dan beribadah dengan

baik kepada Allah. Sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di

akhirat.Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah mengutus para Rasul untuk

menjadi guru dan pendidik serta menurunkan kitab-kitab samawi.

2. Tujuan Khusus

Dari tujuan umum pendidikan Islam yang berpusat padaketakwaan dan

kebahagiaan tersebut dapat digali tujuan-tujuan khusussebagai berikut:
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a. Mendidik individu yang saleh dengan memperhatikan segenap dimensi

perkembangnnya: rohaniah, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.

b. Mendidik anggota kelompok sosial yang shaleh, baik dalam keluarga

maupun masyarakat muslim.

c. Mendidik manusia yang saleh bagi masyarakat insani yang besarbenar.”63

Dari penjelasan di atas, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

               
              

Artinya : Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorangRasul
di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepadamereka, mensucikan
mereka dan mengajarkan mereka Kitab danhikmah (As Sunnah). dan
Sesungguhnya mereka sebelumnyabenar-benar dalam kesesatan yang nyata,( Q.S.
al-Jumu‟ah: 2)64

Dengan dapat disimpulkan bahwa aspek tujuan umum dan khusus

menekankan kepada tujuan yang mendidik manusia untuk mendidik seorang

mukmin menjadi Insan yang shaleh baik dalam keluarga ataupun dalam

masyarakat muslim.

Para pakar pendidikan Islam dalam konferensi pendidikan Islam pada tahun

1977 telah merumuskan tujuan pendidikan Islam antara lainsebagai berikut:

63Hery Noer, Op.Cit, h. 141-142
64Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 553.
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(1) Menumbuhkan dan mengembangkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana

firman Allah :

                      


Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
sebenarbenar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan
dalam Keadaan beragama Islam.65

(2) Menumbuhkan sikap dan jiwa yang selalu beribadah kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah:

        
Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkansupaya

merekamenyembah-Ku. (QS. adz-Dzariyat:56)66

(3) Membina dan memupuk akhlak karimah.

(4) Menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa yang selalu amar ma’rufnahi

munkar. Sebagaimana firman Allah:

65Departemen Agama RI, Op.Cit, h.567
66Kementrian Agama RI, Loc.Cit, h. 523
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Artinya : Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat:"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
mukabumi". (QS. Al-Baqarah: 30)67

(5) Menumbuhkan kesadaran ilmiah melalui kegiatan penelitian, baik terhadap

kehidupan manusia, alam maupun kehidupan makhluk Allahdiseluruh semesta

alam68.

Sebagaimana dalam firman Allah :

                 
                  

               
        

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang

67Departemen Agama RI,Loc.Cit, h. 6
68M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam,( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996 ),

h. 101-102
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berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan
langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau
menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari
siksa neraka. (QS. Ali Imron: 190-191)69

Setelah menelaah dari beberapa pandangan dan pendapat para pakar

pendidikan tentang tujuan pendidikan Islam, pada dasarnya tidak ada pertentangan

satu samalain. Jika terlihat ada perbedaan, maka perbedaan tersebut hanyalah segi

penekananya saja. Ada yangmengemukakan tujuan pendidikan Islam secara

global, dan ada yangmengemukakan secara spesifik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang

menjadi tujuan dalam pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik agar

taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia, juga mampu

mengembangkan seluruh potensi yang di miliki peserta didik, baik dalam segi

jasmaniah, rohaniah, emosional maupun intelektual dan bisa bertanggung jawab

terhadap individu maupun sosial, serta mampu berperan secara maksimal untuk

selalu beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana hamba dan khalifah Allah yang

mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang kuat.

69Departemen Agama RI, Loc.Cit, h. 75


