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ABSTRAK 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID 

Oleh 

Alif Maulana 

Harun Ar-Rasyid merupakan sosok pemimpin yang berhasil membawa Islam 

ke masa jayanya, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan beliau 

tentu dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam dunia 

pendidikan saat ini. 

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang 

pendidikan dan relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Khalifah Harun Ar-

Rasyid dalam bidang pendidikan dan relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia 

saat ini. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

secara teoretis yakni dapat menambah wawasan dalam sejarah Dinasti Abbasiyah 

khususnya pada periode Khalifah Harun Ar-Rasyid, serta manfaat secara praktis yaitu 

dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya khazanah sejarah Islam pada masa 

kejayaan Islam dan sebagai referensi untuk menentukan kebijakan dalam bidang 

pendidikan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research 

(penelitian pustaka). Sumber data primernya adalah buku Tarikh Khulafa, Bangkit 

dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah, History of the Arabs, dan The Great Bait Al-

Hikmah, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, sedangkan sumber data 

sekundernya adalah buku-buku lain yang relevan dengan obyek pembahasan kajian 

ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). 

Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat delapan kebijakan pendidikan yang 

diterapkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa keemasan Islam, antara lain: 

memuliakan guru dan ulama, mendirikan perpustakaan, menerjemahkan buku-buku 

pengetahuan ke dalam bahasa Arab, memberikan penghargaan kepada siswa 

berprestasi, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, melibatkan peran orangtua 

dalam pendidikan, kurikulum berpusat pada Qur‟an, serta mengutamakan ta‟dib 

dalam pendidikan. Kedelapan kebijakan tersebut tentu dapat diimplementasikan 

dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Khalifah Harun Ar-Rasyid 
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MOTTO 

َْـََ…  وا ْوِِلََٱۡعَجِِبُ
ُ
أ بَۡصَٰرََِيَٰٓ

َ
٢ََٱۡۡل

… Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan! 

[Q.S. Al-Hasyr (59): 2]
1
 

  

                                                           
1
 Al-Qur‟an Cordoba: Special for Muslimah, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 

2012), h. 545. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar pembahasan selanjutnya lebih terarah dan dapat diambil suatu 

pengertian yang lebih nyata sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

menginterpretasikan makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu 

akan penulis jelaskan pengertian dari judul skripsi “Kebijakan Pendidikan Khalifah 

Harun Ar-Rasyid”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah: 

1. Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep 

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.
1
 Thomas R. Dye, 

mendefiniskan kebijakan sebagai “is whatever governments choose to do or 

not to do”. Kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi 

bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah semata.
2
 

James E. Anderson juga mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan apa 

yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang 

baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
3
 

                                                           
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 149. 
2
 H.M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi 

Objektif Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 39.  
3
 Ibid. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan,
4
 sementara 

dalam bahasa Arab istilah pendidikan ini sering diterjemahkan dengan kata 

tarbiyah, yang berarti pendidikan.
5
 Definisi pendidikan itu sendiri adalah 

sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang 

dilaksanakan oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada 

anak didik, demi terciptanya manusia sempurna yang berkarakter atau insan 

kamil.
6
 

Kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan sebagai 

bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem 

pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. 

Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, 

pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya, dalam rangka mewujudkan 

tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun 

waktu tertentu.
7
 Kebijakan pendidikan tentu bukan hanya sekedar teori dan 

maksud pemerintah semata, tetapi benar-benar apa yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam bidang pendidikan. 

 

                                                           
4
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h. 263. 

5
 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 17. 
6 
Ibid., h. 18. 

7
 H.M. Hasbullah, Op.Cit., h. 41. 
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2. Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Khalifah adalah pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang 

lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang 

menjadi titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai 

gelar yang berlabel agama.
8
 

Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima Dinasti Abbasiyyah. Khalifah Ar-

Rasyid telah mengangkat popularitas Bani Abbasiyah bahkan juga dunia 

Islam untuk mencapai puncaknya melalui peningkatan kesejahteraan 

kehidupan rakyat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan, 

serta hubungan diplomatik dengan negara luar.
9
 Beliau banyak memanfaatkan 

kekayaan untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, 

dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat paling tidak 800 orang 

dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Tingkat 

kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. 

Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 

kebudayaan serta kesusasteraan berada pasa zaman keemasannya. Pada masa 

inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak 

tertandingi.
10

 

                                                           
8
 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997), h. 49. 
9
 Kasmiati, “Harun Ar-Rasyid”. Jurnal Hunafa, Vol. 3, No. 1 (Maret 2006), h. 99. 

10
 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 52-53. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul seperti yang tertera di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Penulis merasa perlu berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah 

dan meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, salah satunya adalah dengan 

belajar dari kisah orang-orang terdahulu, sebagaimana firman Allah 

subhanahu wata‟ala: 

ْوِِلََىََلدَۡ
ُ
َِغِۡبَةَّٞۡلِ ًۡ ِٓ ىَۡبَِٰبَ ََكَنَِِفَكََصِص

َ
١١١َََ…َٱۡۡل

Artinya : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal … [Q.S. Yusuf (11): 

111]
11

 

 

Dinasti Abbasiyyah mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid yang pada saat itu memfokuskan diri dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai kebijakannya yang luar 

biasa, sehingga penulis merasa bahwa sirah beliau sangat tepat untuk 

dipelajari sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. 

2. Tema yang akan penulis bahas dalam skripsi ini sesuai dengan apa yang telah 

penulis pelajari di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

                                                           
11

 Al-Qur‟an Cordoba: Special for Muslimah, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 

2012), h. 248. 
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3. Belum adanya buku maupun penelitian yang secara khusus meneliti kebijakan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang pendidikan. 

4. Sejarah Islam merupakan ilmu yang menjadi konsentrasi penulis, sehingga 

penulis memilih mengangkat tema sejarah dalam skripsi ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memajukan suatu bangsa. 

Kontribusi anak bangsa yang berkarakter cerdas, unggul, dan kompetitif sangat 

diperlukan untuk masa depan bangsa, mengingat bahwa persaingan di era global 

semakin lama semakin tinggi. Islam sendiri pernah menikmati masa-masa 

kegemilangan khususnya dalam bidang pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. 

Kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang saat itu benar-benar berkonsentrasi 

meningkatkan mutu pendidikan membuat dinasti ini layak dijuluki sebagai masa 

keemasan Islam (Islamic Golden Age). 

Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 H/750 M, oleh Abu Al-Abbas 

As-Saffah, dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah 

berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama lima abad dari tahun 

132–656 H (750–1258 M). Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai 

kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hasyim 

(Alawiyyin)
12

 setelah meninggalnya Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam dengan 

                                                           
12

 Bani Hasyim adalah salah satu marga atau klan dalam suku Quraisy yang merujuk kepada 

Hasyim bin Abdul Manaf. Hasyim adalah ayah dari Abdul Muththalib, kakek Nabi Muhammad SAW. 

Bani Hasyim adalah klan Rasulullah SAW sendiri, sedangkan Alawiyyin adalah sebutan bagi kaum 

atau sekelompok orang yang memiliki pertalian darah dengan Rasulullah SAW. 
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mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah 

shallallahu ‟alaihi wasallam dan anak-anaknya.
13

 

Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Dinasti Umayyah. Mereka 

dapat mencapai hasil lebih besar karena landasannya telah dipersiapkan oleh Dinasti 

Umayyah yang eksis terlebih dahulu, dan Abbasiyah yang pertama 

memanfaatkannya. Pergantian Umayyah oleh Abbasiyah di dalam kepemimpinan 

masyarakat Islam lebih dari sekedar pergantian dinasti. Ini merupakan revolusi dalam 

sejarah Islam, suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis 

maupun revolusi Rusia dalam sejarah Barat.
14

 Kebesaran Muslimin bersama 

Abbasiyah telah mengubah masyarakat Arab yang dikenal keras menjadi masyarakat 

yang berperadaban maju. Pada kurun waktu itu, peradaban Islam amat berjasa dalam 

mempersiapkan dasar-dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern.
15

 

Pada periode pertama pemerintahan yang dimulai dari khalifah pertama As-

Saffah hingga khalifah kesembilan Al-Watsiq, Dinasti Abbasiyah mencapai masa 

keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan 

pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain kemakmuran masyarakat 

mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi 

                                                           
13

 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 138. 
14

 Ibid., h. 140. 
15

 Maryamah, “Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah”. Jurnal Tadrib, Vol. 1 No. 1 

(Juni 2015), h. 56. 
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perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.
16

 Peradaban dan 

kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaannya. Hal 

tersebut dikarenakan Dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pada 

pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah seperti yang 

dilakukan oleh Dinasti Umayyah. Di sini letak perbedaan antara Dinasti Abbasiyah 

dan Dinasti Umayyah.
17

 

Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-

Rasyid (786–809 M). Ketika Khalifah Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan 

makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, dan luas wilayah mulai dari Afrika 

Utara hingga ke India.
18

 Dalam bidang pendidikan, Khalifah Ar-Rasyid mendirikan 

perpustakaan terbesar yang diberi nama Bait Al-Hikmah.
19

 Masjid-masjid tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga tempat untuk belajar.
20

 Pada masanya 

berkembang ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu Al-Qur‟an, qiraat, hadis, fikih, 

ilmu kalam, bahasa dan sastra. Empat mazhab fikih tumbuh dan berkembang pada 

masa beliau. Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, 

matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, 

kedokteran, dan kimia. 
21

 

                                                           
16

 Badri Yatim, Op.Cit., h. 52. 
17

 Samsul Munir Amin, Op.Cit., h. 144. 
18

 Ibid. 
19

 Yanto, “Sejarah Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah”. 

Jurnal Tamaddun, Vol. 15 No. 1 (Januari–Juni 2015), h. 241. 
20

 Philip K. Hitti, History of the Arabs, terjemahan R. Cecep Lukman Yasin, Dedi Slamet 

Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 519. 
21

 Samsul Munir Amin, Op.Cit., h. 145. 
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Segala kegemilangan pada masa itu berbanding terbalik dengan kondisi 

pendidikan di Indonesia saat ini. Indonesia sama sekali tidak termasuk dalam daftar 

20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2017. Sistem pendidikan 

di Finlandia masih menjadi yang terbaik saat ini.
22

 

Tabel 1 

2017 The World’s Best Education System 

1. Finlandia  6. Norwegia 11. Belanda 16. Portugal 

2. Jepang 7. Inggris 12. Belgium 17. Hungaria 

3. Korea Selatan 8. Israel 13. Jerman 18. Estonia 

4. Denmark 9. Swedia 14. China 19. Perancis 

5. Rusia 10. Hongkong 15. Singapura 20. Amerika 

Serikat 

Bahkan dalam hal kenyamanan berpendidikan saja, Indonesia hanya 

menempati peringkat 52 dunia berdasarkan data 2017 Best Countries for Education 

Rankings, yaitu suatu pemeringkatan negara-negara terbaik untuk berpendidikan. 

Tabel 2 

2017 Best Countries for Educations Ranking 

1. Kanada 21. Portugal 41. Chile 61. Jordania 

2. Inggris 22. Korea Selatan 42. Ukraina 62. Bahrain  

3. Jerman 23. Rusia 43. Malaysia 63. Oman 

4. Australia 24. Israel 44. Mexico 64. Azerbaijan 

5. Perancis 25. China 45. Qatar 65. Sri Lanka 

6. Swiss 26. Hungaria 46. Uruguay 66. Vietnaam 

7. Amerika 

Serikat 
27. Republik Ceko 47. Belarusia 67. Bolivia 

8. Swedia 28. Polandia 48. Thailand 68. Kazakhstan  

                                                           
22

 “2017 World Best Education Systems” (On-line), tersedia di https://worldtop20.org/2017-

world-best-education-systems-1st-quarter-report (25 Januari 2018), dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

https://worldtop20.org/2017-world-best-education-systems-1st-quarter-report%20(25
https://worldtop20.org/2017-world-best-education-systems-1st-quarter-report%20(25
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9. Denmark 29. Yunani 49. Kosta Rika 69. Tunisia 

10. Jepang 30. Argentina 50. Arab Saudi 70. Aljazair 

11. Belanda 
31. Uni Emirat 

Arab 
51. Kolombia 71. Lebanon  

12. Norwegia 32. Brazil 52. Indonesia 72. Tanzania 

13. Austria 33. Afrika Selatan 53. Mesir  73. Myanmar 

14. Selandia Baru 34. Kroasia 54. Peru 74. Guatemala 

15. Finlandia 35. Latvia 55. Filipina  75. Kenya 

16. Luxembourg 36. Slovenia 56. Maroko 76. Ghana 

17. Irlandia 37. Romania 57. Panama  77. Angola 

18. Italia 38. Turki 58. Serbia 78. Iran 

19. Spanyol 39. India 
59. Republik 

Dominika 
79. Nigeria 

20. Singapura 40. Bulgaria 60. Ekuador 80. Pakistan 

 Dalam tabel di atas Indonesia bahkan masih kalah dari negara-negara Asia 

Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
23

 Setidaknya, hanya 

44% masyarakat Indonesia yang mampu menuntaskan pendidikan menengah. Data 

menyebutkan bahwa terdapat 11% peserta didik yang tidak mampu menuntaskan 

pendidikan atau keluar dari sekolahnya.
24

 

Permasalahan pendidikan di negeri ini tidak hanya sampai di situ. 

Kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih menjadi perbincangan yang 

seperti tidak ada habisnya sampai saat ini. Nasib para guru honorer memang sedikit 

memprihatinkan sebab gaji yang diterima rata-rata jauh dari kata kelayakan. Padahal 

sebetulnya peran guru honorer untuk menyukseskan pendidikan di Indonesia tidak 

kalah besar. Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional, tak henti-hentinya mereka 

                                                           
23

 “Best Countries for Education” (On-line), tersedia di https://www.usnews.com/news/best-

countries/education-full-list (02 November 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
24

 Galih Wijaya, Thia Destiani, “Ini Dia Tingkat Pendidikan di ASEAN! Indonesia Peringkat 

Berapa ya?” (On-line), https://www.bernas.id/34490-ini-dia-tingkat-pendidikan-di-asean-indonesia-

peringkat-berapa-ya.html (06 Maret 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

https://www.usnews.com/news/best-countries/education-full-list%20(02
https://www.usnews.com/news/best-countries/education-full-list%20(02
https://www.bernas.id/34490-ini-dia-tingkat-pendidikan-di-asean-indonesia-peringkat-berapa-ya.html
https://www.bernas.id/34490-ini-dia-tingkat-pendidikan-di-asean-indonesia-peringkat-berapa-ya.html
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melakukan demonstrasi untuk menuntut perbaikan nasib. Namun sayangnya, hingga 

saat ini nasib para guru honorer masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Menurut 

laporan dari Education Efficiency Index, Indonesia memang merupakan negara yang 

kurang mengapresiasi kinerja guru. Bandingkan saja dengan Swiss, gaji guru di Swiss 

mencapai angka $68.000 atau kira-kira sekitar 950 juta rupiah per tahunnya. Angka 

tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan gaji rata-rata kelas menengah di 

negara tersebut. Sementara rata-rata gaji guru di Indonesia sendiri hanya $2.830 atau 

sekitar 39 juta rupiah per tahunnya, sedangkan gaji rata-rata guru honorer hanya 

sekitar 200 ribu rupiah tiap bulannya.
25

 Sebuah angka yang sangat kecil jika berbicara 

kesejahteraan. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya terdapat 

tujuh masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk 

mewujudkan Nawacita (sembilan harapan) dalam bidang pendidikan. Tujuh 

permasalahan tersebut antara lain: 

1. Masih belum jelasnya kelanjutan program Wajib Belajar 12 tahun akibat 

belum adanya payung hukum yang dapat mendorong untuk mewujudkannya; 

2. Angka putus sekolah dari jenjang SMP ke SMA mengalami kenaikan; 

3. Pendidikan agama di sekolah harus segera dievaluasi dan dibenahi, baik dari 

metode pembelajarannya maupun gurunya; 

                                                           
25

 Bram Yudhistira, “Info Terbaru Guru Honorer 2017” (On-line), 

http://www.bhataramedia.com/12579/info-terbaru-guru-honorer-2017/2017/06/16/ (16 Juni 2017), 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

http://www.bhataramedia.com/author/bram-yudhistira/
http://www.bhataramedia.com/12579/info-terbaru-guru-honorer-2017/2017/06/16/
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4. Masih lemahnya pengakuan negara terhadap pendidikan pesantren dan 

madrasah. Padahal model pendidikan ini telah berperan sejak dulu, jauh 

sebelum Indonesia merdeka; 

5. Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat 

waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini 

terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan 

khusus, di mana angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok 

tersebut; 

6. Tindak kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela yang menjadi 

potret buram pendidikan di Indonesia; 

7. Ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada 

lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. 

Sementara di saat yang bersamaan, dunia usaha mengalami kesulitan untuk 

merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan dan siap pakai.
26

 

Berdasarkan data di atas, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat 

menjadi solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan pendidikan di negeri ini, 

dan cara terbaik tentu adalah belajar dari sejarah bagaimana orang-orang besar dahulu 

mampu menghadirkan kebesarannya di muka bumi ini. Imam Malik rahimahullah 

ta‟ala mengatakan:  

                                                           
26 “Ini Tujuh Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut JPPI” (On-line), tersedia di 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-

pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi (03 Mei 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi
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َآَََْصي ََُُُلَ
ُ
ِذهَِاْۡل َْ ٌََ ِدُرَ وَ ةَِإِل 

َ
ي ََُُبَِِّأ ََ َ ٍَ ِ َٓ َب ُ  ل

Artinya: “Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali jika diperbaiki 

dengan sesuatu yang memperbaiki generasi awalnya.”
27

 

 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan peradabannya yang gemilang adalah orang 

yang sangat tepat untuk dimintai treatment masalah dunia pendidikan. Ar-Rasyid 

yang merupakan pemimpin paling kuat di dunia pada saat itu, tidak ada yang mampu 

menyamainya dalam hal keluasan wilayah yang diperintahnya dan kekuatan 

pemerintahan serta ketinggian kebudayaan dan peradaban yang berkembang di 

negaranya. Khalifah Ar-Rasyid berada pada tingkat yang lebih tinggi peradabannya 

dan lebih besar kekuasaannya jika dibandingkan dengan Karel Agung di Eropa yang 

menjalin persahabatan dengannya.
28

 Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah tidak ada 

bandingannya ketika itu, bahkan dengan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium 

sekalipun. Sejak awal berdirinya, Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan 

kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip K. Hitti 

menyebutnya sebagai kota intelektual, menurutnya Baghdad adalah profesor 

masyarakat Islam.
29

 Sebuah statement yang cukup untuk menjelaskan betapa luar 

biasanya dunia pendidikan pada saat itu. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi 

dengan mengangkat judul “Kebijakan Pendidikan Khalifah Harun Ar-Rasyid”. 

  

                                                           
27

 “Upaya Perbaikan Umat” (On-line), tersedia di https://almanhaj.or.id/2142-upaya-

perbaikan-umat.html (12 Juni 2007), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
28

 Samsul Munir Amin, Op.Cit., h. 146. 
29

 Ibid., h. 147. 

https://almanhaj.or.id/2142-upaya-perbaikan-umat.html
https://almanhaj.or.id/2142-upaya-perbaikan-umat.html
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D. Batasan Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada: Kebijakan Khalifah 

Harun Ar-Rasyid hanya dalam bidang pendidikan. 

E. Rumusan Masalah 

Sebelum penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, penulis akan mengemukakan pengertian masalah sebagai berikut: 

“Masalah adalah penyimpangan antara apa yang diharapkan dengan kejadian atau 

kenyataan dan harus diselesaikan”.
30

 Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah 

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang pendidikan dan relevansinya dengan 

pendidikan di Indonesia saat ini? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kebijakan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang pendidikan dan relevansinya dengan 

pendidikan di Indonesia saat ini. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat secara teoretis adalah menambah wawasan dalam dunia 

pendidikan Islam khususnya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. 

                                                           
30 

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 109. 
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b. Manfaat secara praktis adalah sebagai referensi untuk menentukan 

kebijakan dalam bidang pendidikan dan dapat dijadikan bahan kajian 

untuk memperkaya khazanah sejarah Islam pada masa kejayaan Islam. 

G. Metode Penelitian 

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. 

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang 

lengkap dan tepat, maka diperlukan metode penelitan. 

Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Studi 

Pustaka (library research). Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi 

pustaka. Walaupun orang sering memebedakan antara riset kepustakaan dan 

riset lapangan (field research). Perbedaan yang utama hanyalah terletak pada 

tujuan, fungsi, dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian 

itu. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai 

langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research design) atau 

proposal guna memperoleh informasi sejenis, memperdalam kajian teoretis 

atau mempertajam metodologi. Sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran 

lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan di atas. Riset 

pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh 
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data penelitiannya. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya 

pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. 

Namun, riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan 

mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak 

orang selama ini. Apa yang disebut dengan riset pustaka atau sering juga 

disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian.
31

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yang asli,
32

 atau buku-buku yang secara langsung berkaitan 

dengan objek material penelitian.
33

 Mengenai penelitian ini penulis 

menggunakan sumber data primer sebagai berikut: 

1) Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tarikh Khulafa, Jakarta: Pustaka As-

Sunnah, 2015. 

2) Syekh Muhammad Al-Khudhari, Bangkit dan Runtuhnya Daulah 

Abbasiyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016. 

                                                           
31

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 

1-3. 
32

 Winarto, Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tasito, 1991), h. 163. 
33  

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 

156. 
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3) Phillip K. Hitti, History of the Arabs, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 

2014. 

4) Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam 

Peradaban Barat, Jakarta: Noura Books, 2013. 

5) Dr. Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, 

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumber aslinya
34

 atau sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
35 

Bertujuan untuk melengkapi data-data primer. 

Pada data ini penulis berusaha mencari sumber-sumber atau karya lain 

yang ada kaitannya dengan penulisan ini antara lain: 

1) Badri  Yatim,  Sejarah  Peradaban  Islam,  Jakarta:  Rajawali   Pers, 

2016. 

2) Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Amzah, 

2010. 

3) Zuharini, et. al., Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 

2011. 

 

                                                           
34

 C. Narbuko & Achmadi A., Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 42. 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 225. 
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4) H.M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, 

Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015. 

5) Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2015. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui beberapa buku, 

dapat berupa, buku-buku, majalah-majalah, pamflet, dan bahan dokumenter 

lainnya.
36

 Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Tarikh 

Khulafa karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Bangkit dan Runtuhnya Daulah 

Abbasiyyah karya Syekh Muhammad Al-Khudhari, History of the Arabs 

karya Philip K. Hitti, dan The Great Bait Al-Hikmah karya Jonathan Lyon. 

4. Teknik Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, penulis membaca terlebih dahulu buku-

buku maupun sumber lain yang membahas Khalifah Harun Ar-Rasyid 

dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan tulisan ini, 

                                                           
36

 S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 145. 
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lebih jauh lagi penulis memproses data-data yang telah dikumpulkan, baru 

kemudian penulis menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif, maksudnya dalam 

penelitian yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi, dari kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid 

dapat ditarik kesimpulan mengenai berbagai kebijakan beliau dalam bidang 

pendidikan, serta mengunakan teknik deskriptif yaitu merupakan pemaparan 

gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis isi 

(content anaylisis),
37

 yang dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian 

suatu masalah atau karangan untuk mengetahui latar belakang dan 

persoalannya. Content analysis merupakan teknik analisis yang ditujukan 

untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu 

buku. Analisis isi digunakan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan 

pendidikan yang terkandung dalam kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid, sehingga 

dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, 

yaitu kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang diterapkan dalam bidang 

pendidikan. 

  

                                                           
37

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989), h. 

67-68. 
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H. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pada penelusuran pustaka, penulis menemukan literatur 

mengenai hal-hal yang terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Jurnal penelitian Ahmad Afnan Anshori yang berjudul “Konsep Pemikiran 

Harun Ar-Rasyid dalam Pendidikan Karakter”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah bahwa dari sekian banyak wasiat yang dituliskan oleh Harun Ar-

Rasyid untuk Ahmar, guru putranya, kesemuanya selaras dengan konsep 

pendidikan karakter yang diusung oleh para pakar pendidikan modern saat ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemikiran pendidikan karakter yang 

diusung oleh Harun Ar-rasyid mengandung nila-nilai universal yang tidak 

mengenal batasan ruang dan waktu. Bahkan beberapa konsep pendidikan 

karakter memunculkan sisi keunikan yang tidak ditemukan dalam konsep 

pendidikan karakter yang tidak terdapat dalam konsep pendidikan modern.
38

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu berbeda dengan penelitian 

tersebut. Penelitian Ahmad Afnan Anshori mengangkat tema pendidikan 

karakter Khalifah Harun Ar-Rasyid, artinya penelitiannya khusus membahas 

konsep pemikiran Ar-Rasyid dalam pendidikan karakter, sementara penelitian 

penulis membahas kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang 

pendidikan. 
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2. Jurnal penelitian Kasmiati yang berjudul “Harun Ar-Rasyid”. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa Harun Ar-Rasyid telah mengangkat popularitas 

Bani Abbasiyah bahkan juga dunia Islam untuk mencapai puncaknya melalui 

peningkatan kesejahteraan kehidupan rakyat dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kesusastraan, serta hubungan diplomatik dengan negara 

luar.
39

 Penelitian ini membahas kepemimpinan Ar-Rasyid secara menyeluruh, 

sedangkan penelitian penulis fokus dalam bidang pendidikan saja khususnya 

kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Harun Ar-Rasyid. 

3. Jurnal Penelitian Yanto yang berjudul “Sejarah Perpustakaan Baitul Hikmah 

Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah bahwa latar belakang didirikannya Bait Al-Hikmah di antaranya karena 

dorongan faktor internal dari keyakinan atas nilai ajaran agama yang selalu 

mendorong pemeluknya untuk belajar dan menuntut ilmu. Pada masa Dinasti 

Abbasiyah yang berpaham Mu‟tazilah, membuat para khalifah yang berkuasa 

sangat mencintai ilmu pengatahuan dan mendorong bagi perkembangan ilmu 

ketika itu. Selain itu kondisi pada masa itu sangat kondusif untuk mentransfer 

khazanah Yunani dan Persia ke dalam pelukan kaum Muslim. Selain itu, para 

penguasa di sekitar masa menjelang berdirinya Bait Al-Hikmah adalah orang-

orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Eksistensi Bait Al-Hikmah adalah 

selain fungsinya yang pertama sejak didirikan sebagai lembaga penerjemahan 

filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, juga 
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sebagai perpustakaan dan lembaga pendidikan tinggi serta semacam lembaga 

riset yang memiliki observatorium untuk penelitian perbintangan. 

Keberadaannya yang paling terkenal adalah sebagai lembaga penerjemahan 

selain sebagai lembaga pendidikan tinggi. Bait Al-Hikmah mencapai masa 

kejayaannya pada masa Khalifah Al-Ma‟mun, dan tetap berjalan dan hidup 

sampai Hulagu Khan menghancurkan Baghdad pada tahun 1285 M (656 H) di 

mana Bait Al-Hikmah ikut dibakar. Bait Al-Hikmah memiliki daya dorong, 

baik langsung maupun tidak langsung, yang cukup besar dan luas terhadap 

kemajuan kebudayaan dan peradaban pada masa Abbasiyah umumnya 

(khususnya masa-masa awal), bahkan seja era Bait Al-Hikmah telah 

bermunculan filsuf dan ilmuwan Muslim yang hasil-hasil karyanya dapat 

dipandang monumental dan berpengaruh dominan bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan pada umumnya bahkan dalam mendorong munculnya Renaisans 

di dunia Barat.
40

 

4. Jurnal Penelitian Maryamah yang berjudul “Pendidikan Islam Pada Masa 

Dinasti Abbasiyah”. Pada awalnya Muhammad bin Ali, keturunan dari Abbas 

menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan 

kepada keluarga Bani Hasyim di Persia pada masa pemerintahan Khalifah 

„Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah 

Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750, 
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Abu Al-Abbas As-Saffah berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah dan 

kemudian dilantik sebagai khalifah. Kemajuan Dinasti Abbasiyah begitu pesat 

dan sangat beragam. Terlebih dalam ilmu pengetahuan. Saat itu pusat ilmu 

pengetahuan dunia berada di tangan umat Islam. Puncak keemasan Dinasti 

Abbasiyah terletak pada periode pertama yaitu pada masa Khalifah Harun Ar-

Rasyid dan juga Khalifah Al-Makmun (putra Harun Ar-Rasyid). Hingga saat 

ini masih dapat dijumpai warisan ilmu pengetahuan setelah puing-puing 

keruntuhan Bani Abbasiyah tersebut. Dinasti Abbasiyah berhasil memegang 

kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali 

kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940 kekuatan 

kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki 

(dan kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13), 

mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan.
41

 

5. Artikel ilmiah mahasiswa Nani Ismiyati yang berjudul “Peranan Harun Al-

Rasyid dalam Kekhalifahan Abbasiyah Tahun 786–809”. Kesimpulan dari 

artikel ini adalah bahwa pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid sistem 

pemerintahan telah mencapai  target yang telah diinginkannya. Di mana kota 

Baghdad sebagai ibu kota negara telah  menjadi pusat kegiatan sosial, politik 

dan budaya. Sistem administrasi dibuat dalam bentuk kementerian dan dewan 
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dengan sistem yang rapi. Aktivitas-aktivitas kementerian menjadi  jelas dan 

masa jabatan seorang menteri dibatasi. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga 

memiliki pembendaharaan yang melimpah seperti mata uang emas, perak, 

berlian dan permata. Dalam masa pemerintahannya, Harun Ar-Rasyid juga 

mencapai masa keemasan dalam  bidang ilmu pengetahuan, hal ini terbukti 

dengan berdirinya lembaga penerjemah (Bait Al-Hikmah). Kota Baghdad 

disebut juga sebagai kota intelektual sekaligus sebagai berkumpulnya 

masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan Baghdad merupakan wadah atau  

tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain itu kota Baghdad juga 

menjadi kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa dan keyakinan, 

sehingga semua bangsa berkumpul seperti bangsa Arab, Turki, Persia, 

Romawi dan lain-lain.
42
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BAB II 

PENDIDIKAN MASA KLASIK 

A. Pendidikan Pada Masa Rasulullah 

Setelah Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah 

subhanahu wata‟ala dengan nubuwwah dan risalah, kehidupan beliau dapat dibagi 

menjadi dua fase yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri secara total, 

yaitu: 

1. Fase Makkah : berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. 

2. Fase Madinah : berlangsung selama 10 tahun penuh. 

Masing-masing fase memiliki beberapa tahapan sedangkan masing-masing tahapan 

memiliki karakteristik tersendiri yang menonjolkannya dari yang lainnya.
1
 

1. Pendidikan Islam Fase Makkah 

Pembinaan pendidikan Islam masa Mekah ini meliputi: 

a. Pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah 

semata, dan jangan dipersekutukan dengan nama berhala, karena Tuhan 

itu Maha Besar dan Maha Pemurah, sebab itu hendaklah dienyahkan 

berhala itu sejauh-jauhnya. 

b. Pendidikan akliyah dan ilmiyah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari 

segumpal darah dan kejadian alam semesta. Allah akan mengajarkan 

                                                           
1
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demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan 

membahasnya, sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya. Untuk 

mempelajari hal-hal itu haruslah dengan banyak membaca dan 

menyelidiki serta memakai pena untuk mencatat. 

c. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, Nabi Muhammad shallallahu ‟alaihi 

wasallam mengajarkan sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan 

ajaran tauhid. 

d. Pendidikan jasmani (kesehatan), yaitu mementingkan kebersihan pakaian, 

badan, dan tempat kediaman.
2
 

Ciri pokok pembinaan pendidikan Islam di Mekah adalah pendidikan tauhid,
3
 

tetapi tugas Rasulullah di samping mengajarkan tauhid juga mengajarkan Al-Qur‟an, 

agar secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya, yang selanjutnya akan 

menjadi warisan ajaran secara turun temurun, dan menjadi pegangan dan pedoman 

hidup bagi kaum Muslimin sepanjang zaman.
4
 

Sesuai karakteristik perkembangan pendidikan Islam, maka tahap pendidikan 

Islam fase Mekah terbagi menjadi tiga: 

a. Tahapan Dakwah Sirriyyah (Secara Rahasia) 

Pada tahapan ini, tiga tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi. Merupakan hal yang wajar jika yang pertama dilakukan 

oleh Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam adalah menawarkan Islam 
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kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau, keluarga serta 

sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi untuk memeluk Islam. 

Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik di antara 

mereka, dan sudah saling mengenal satu sama lain. Beliau mengenal mereka 

sebagai orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wata‟ala dan kebaikan, 

sementara mereka mengenal beliau sebagai sosok yang selalu menjunjung 

tinggi nilai kejujuran dan keshalihan. Hasilnya, banyak di antara mereka yang 

tidak sedikitpun digerayangi oleh keraguan terhadap keagungan, kebesaran 

jiwa Rasulullah serta kebenaran yang dibawanya, merespon dngan baik 

dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal sebagai As-Sabiqun 

Al-Awwallun (orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam). Di 

barisan depan terdapat istri Nabi shallallahu ‟alaihi wasallam, Ummul 

Mukminin, Khadijah bin Khuwailid, disusul maula (mantan budak) beliau, 

Zaid bin Haritsah, kemudian keponakan beliau, „Ali bin Abi Thalib, yang 

ketika itu masih kanak-kanak dan hidup di bawah asuhan beliau, serta sahabat 

karib beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq.
5
 Di samping itu, banyak juga orang 

yang masuk Islam melalui perantaraan dakwah Abu Bakar, mereka adalah 

„Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa‟ad bin Abi Waqqash, 

Abdurrahman bin „Auf, Thalhah bin „Ubaidillah, Abu „Ubaidah bin Jarrah, 
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dan Al-Arqam bin Abi Arqam, yang rumahnya dijadikan pusat untuk 

berdakwah dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
6
 

b. Tahapan Dakwah Jahriyyah (Terang-Terangan) 

Setelah Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-

sembunyi selama tiga tahun lamanya, kemudian turun perintah Allah agar 

Nabi memberikan pendidikan dan seruannya secara terbuka, sebagaimana 

firman Allah subhanahu wata‟ala: 

َدعَۡ َۡ ََـَٱ َِ ۡغرِۡضََغ
َ
ٍَ َثُۡؤَمُرََوأ ِ ۡۡشِكِيََب ٍُ ۡ ٩٤َََٱل

Artinya: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa 

yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang 

musyrik.” 

 
Dengan diturunkannya perintah tersebut, maka mulailah Nabi memberikan 

pengajaran kepada umatnya secara terbuka dan lebih meluas, bukan hanya di 

lingkungan keluarga di kalangan penduduk Mekah saja, tetapi juga kepada 

penduduk di luar Mekah, baik dalam rangka ibadah haji maupun perdagangan. 

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah semakin terbuka 

pula, tetapi beliau melakukan semua itu dengan penuh keyakinan dan penuh 

kesabaran bahwa Allah akan selalu memberi petunjuk dan pertolongan dalam 

menghadapi tantangan tersebut.
7
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c. Tahapan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya di kalangan 

penduduknya; 

Tahapan ketiga dari dakwah Islamiyyah fase Mekah adalah mengajarkan 

Islam di luar Mekah, salah satunya adalah kota Thaif. Rasulullah berangkat 

menuju Thaif yang letaknya sekitar 60 mil dari Mekah pada bulan Syawwal 

tahun kesepuluh kenabian didampingi oleh anak angkat beliau, Zaid bin 

Haritsah.
8
 Sayangnya, respon masyarakat Thaif tidak menyenangkan. Mereka 

membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang tak bermoral dari 

kalangan mereka. Maka tatkala beliau ingin keluar dari Thaif, orang-orang 

tersebut beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau 

dengan ucapan-ucapan tak senonoh, kemudian melempari tumit beliau dengan 

batu, sehingga kedua sandal yang beliau pakai bersimbah darah. 

Ketika beliau sampai di daerah bernama Qarnuts Tsa‟alib, Jibril memanggil. 

Dia berkata, “Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu 

kepadamu dan tanggapan mereka terhadapmu. Allah telah mengutus 

kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya 

sesuai keinginanmu terhadap mereka.” Malaikat penjaga gunung tersebut 

memanggilku dan memberi salam kepadaku kemudian berkata, “Wahai 

Muhammad! Hal itu terserah padamu. Jika engkau menghendakiku untuk 

meratakan mereka dengan Al-Akhasyabain,
9
 maka akan kulakukan.” 
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Nabi shallallahu ‟alaihi wasallam menjawab, “Bahkan aku berharap kelak 

Allah memunculkan dari tulang sulbi mereka suatu kaum yang menyembah 

Allah subhanahu wata‟ala semata, dan tidak menyekutukannya dengan 

sesuatu pun.
10

 

Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam 

ini, tampaklah kepribadian yang istimewa dan akhlak beliau yang demikian 

agung. Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam juga menawarkan Islam 

kepada perorangan dan individu-individu, dan di antara mereka ada beberapa 

orang yang beriman, antara lain: Suwaid bin Shamit, Iyas bin Muadz, Abu 

Dzar Al-Ghifari, Thufail bin Amr Ad-Dausi, dan Dhimad Al-Azdi.
11

 

2. Pendidikan Islam Fase Madinah 

Jika pembinaan pendidikan Islam di Mekah titik beratnya adalah menanamkan 

nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu Muslim, agar dari jiwa mereka 

terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari, sedangkan pembinaan pendidikan di Madinah pada hakikatnya 

merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang 

pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran tauhid, sehingga tingkah laku 

sosial politiknya merupakan cerminan dan pantulan sinar tauhid tersebut.
12

 

Di antara inti sari pendidikan dan pengajaran Islam yang diberikan Nabi 

shallallahu ‟alaihi wasallam selama di Madinah adalah: 
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a. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru, menuju satu kesatuan sosial 

dan politik.
13

 Dalam membangun masyarakat baru di Madinah, Rasulullah 

melaksanakan beberapa langkah: 

1) Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam. 

2) Mempersaudarakan sesama kaum Muslimin, Muhajirin Mekah dan 

Anshar Madinah. 

3) Membuat Piagam Madinah.
14

 

b. Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, yang pelaksanaan atau 

prakteknya dapat diringkas sebagai berikut: 

1) Pendidikan ukhuwah antar kaum Muslimin; 

2) Pendidikan kesejahteraan sosial; 

3) Pendidikan kesejahteraan kaum kerabat.
15

 

c. Pendidikan anak dalam Islam, yang garis besarnya sebagaimana yang 

disyariatkan oleh Allah dalam Q.S. Luqman ayat 13-19, yaitu pendidikan 

tauhid, pendidikan salat, pendidikan adab sopan santun dalam keluarga dan 

dalam bermasyarakat, serta pendidikan kepribadian.
16

 

d. Pendidikan pertahanan dan keamanan dakwah Islam.
17
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B. Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin 

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq 

Abu Bakar menjadi khalifah di tahun 632 M, tetapi dua tahun kemudian 

meninggal dunia. Masanya yang singkat itu banyak digunakan untuk 

menyelesaikan Perang Riddah,
18

 yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang 

tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Setelah selesai perang dalam negeri, 

barulah Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan ke luar Arab. Khalif 

bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah di tahun 634 M. Di 

samping itu, dikirim pula pasukan ke Syiria di bawah pimpinan tiga panglima: 

Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah.
19

 

2. ‘Umar bin Khattab 

Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar dilanjutkan oleh „Umar. Di 

zamannyalah gelombang ekspansi pertama terjadi, kota Damaskus jatuh pada 

tahun 635 M dan pada tahun 636 M, setelah pasukan Bizantium kalah di 

Perang Yarmuk, daerah Syiria jatuh ke dalam wilayah Islam.
20

 

Dengan Syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 

„Amr bin „Ash dan Irak di bawah pimpinan Sa‟ad bin Abi Waqqash. Babilon 

di Mesir dikepung di tahun 640 M. Sementara itu tentara Bizantium di 
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Heliopolis dikalahkan dan Alexandria kemudian menyerah di tahun 641 M.
21

 

Dengan demikian, Mesir jatuh pula ke tangan Islam. Tempat perkemahan 

„Amr bin „Ash yang terletak di luar tembok Babilon, menjadi ibu kota dengan 

nama Fustat.
22

 

Al-Qadisiyah, suatu kota di dekat Hirah, di Irak, dapat dikuasai pada tahun 

637 M, setelah itu ekspansi dilanjutkan ke Madain (Ctesiphon), ibu kota 

Persia, yang dapat dikuasai pada tahun itu juga. Ibu kota baru bagi daerah ini 

adalah Kufah, yang pada mulanya adalah perkemahan militer Islam di daerah 

Hirah. Pada tahun 641 M, kota Mosul dapat pula dikuasai.
23

 

3. ‘Utsman bin ‘Affan 

„Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada zaman beliau, Tripoli, 

Siprus, dan beberapa daerah lain dapat dikuasai, tetapi gelombang ekspansi 

pertama berhenti sampai di sini. Enam tahun terakhir pada masa 

kepemimpinannya tubuh umat Islam mulai terjadi perpecahan karena masalah 

pemerintahan dan dalam kekacauan yang menyebabkan terbunuhnya 

„Utsman.
24

 

Karya monumental „Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam adalah 

penyusunan kitab suci Al-Qur‟an. Penyusunan Al-Qur‟an dimaksudkan untuk 

mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Qur‟an. Ketua 

                                                           
21

 Ibid. 
22

 Ibid., h. 22. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 



33 
 

dewan penyusunan Al-Qur‟an yaitu Zaid bin Tsabit, sedangkan yang 

mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qur‟an antara lain adalah dari Hafshah, 

salah seorang istri Nabi shallallahu ‟alaihi wasallam. Kemudian dewan itu 

membuat beberapa salinan naskah Al-Qur‟an untuk dikirimkan ke berbagai 

wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya.
25

 

4. ‘Ali bin Abi Thalib 

Sebagai pengganti „Utsman, „Ali menjadi khalifah keempat, tetapi 

perhatiannya lebih difokuskan untuk menyelesaikan konflik internal.
26

 

Khalifah „Ali terbunuh pada 17 Ramadhan tahun 40 H (661 M). 

pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang sangat fanatik. 

Posisi Ali diteruskan oleh putra tertuanya, Hasan, yang meneruskan 

kedudukan ayahnya sebagai khalifah kurang lebih selama lima bulan.
27

 

Meluasnya daerah kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin diiringi 

dengan usaha penyampaian ajaran Islam kepada penduduknya oleh para sahabat, baik 

yang ikut sebagai anggota pasukan, maupun yang kemudian dikrim oleh khalifah 

dngan tugas khusus mengajar dan mendidik. Maka di luar Madinah, di pusat-pusat 

wilayah yang baru dibuka, berdirilah pusat-pusat pendidikan di bawah pengurusan 

para sahabat yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya (tabi‟in) dan 
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seterusnya.
28

 Pusat-pusat pendidikan tersebut tersebar di kota-kota besar sebagai 

berikut: 

1. Kota Mekah dan Madinah (Hijaz) 

2. Kota Basrah dan Kufah (Irak) 

3. Kota Damaskus dan Palestina (Syam) 

4. Kota Fistat (Mesir)
29

 

Di pusat-pusat pendidikan tersebut, para sahabat memberikan pelajaran agama 

Islam kepada para muridnya, baik yang berasal dari penduduk setempat maupun yang 

datang dari daerah lain. Di pusat-pusat pendidikan Islam tersebut, timbullah 

madrasah-madrasah yanng masih merupakan sekedar tempat memberikan pelajaran 

dalam bentuk halaqah di masjid atau tempat pertemuan lainnya.
30

 

Di antara madrasah-madrasah yang terkenal pada masa ini adalah: 

1. Madrasah Mekah 

2. Madrasah Madinah 

3. Madrasah Basrah 

4. Madrasah Kufah 

5. Madrasah Damaskus 

6. Madrasah Fistat
31

 

Ulama-ulama sahabat tersebar ke seluruh kota-kota di negara-negara Islam 

yang terus bertambah luas. Mereka itulah pendiri madrasah-madrasah pada tiap-tiap 

kota itu. Mereka yang mempunyai keahlian ilmiah dan sangat termasyhur namanya 

ialah: 

1. Abdullah bin Abbas di Mekah; 

2. Abdullah bin „Umar di Madinah; 

3. Abdullah bin Mas‟ud di Kufah; dan 
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4. Abdullah bin „Amr bin „Ash di Mesir. 

Mereka inilah empat orang Abdullah yang besar sekali jasanya dalam mengajarkan 

ilmu-ilmu agama kepada murid-muridnya.
32

 

 Para sahabat ini tidak menghafal semua perkataan Nabi shallallahu ‟alaihi 

wasallam dan tidak melihat semua perbuatannya. Setengah sahabat menghafal hadis-

hadis yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Akibatnya, hadis-hadis yang 

diajarkan oleh ulama di Madinah misalnya, terkadang tidak dikenal oleh ulama di 

Kufah. Hadis-hadis yang diajarkan oeleh guru-guru di Mekah, terkadang tidak 

dikenal oleh guru di Mesir.
33

 

 Oleh sebab itu pelajar-pelajar tidak mencukupkan hanya belajar pada seorang 

ulama di negeri tempat tinggalnya, melainkan mereka berkeliling ke kota lain untuk 

melanjutkan ilmunya. Pelajar Mesir mendatangi Madinah, pelajar Madinah ke Kufah, 

pelajar Kufah ke Syam, dan pelajar Syam ke Mekah dan begitulah seterusnya.
34

 

Dengan demikian, dunia ilmu pengetahuan tersebar ke seluruh kota-kota di negeri 

Islam.
35

 

C. Pendidikan Pada Masa Dinasti Umayyah 

Pada masa Dinasti Umayyah, masjid memegang peranan penting dalam 

bidang pendidikan. Masjid Al-Umawi di Damaskus adalah masjid yang dibangun 

oleh Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah keenam Dinasti Umayyah. Halaqah 
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pengajaran di masjid ini bermacam-macam. Bagi penganut Mazhab Maliki 

mempunyai ruangan tersendiri. Begitu pula Mazhab Syafi‟i. Khatib Al-Baghdadi 

mempunyai halaqah yang orang-orang berkumpul kepadanya mendengar pelajaran 

hadis. Hal ini tidak hanya terbatas dalam ilmu agama, tapi meliputi ilmu-ilmu bahasa 

dan sastra, serta ilmu hisab dan falak.
36

 

Dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah 

pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan, dengan bahasa 

Arab sebagai media utamanya. Beberapa pengembangan ilmu pengetahuan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Pengembangan Bahasa Arab 

Para khalifah Dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah 

(negara), kemudian dikuatkannya dan dikembangkanlah bahasa Arab dalam 

wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa 

Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan 

sehingga pembukuan dan surat-menyurat harus menggunakan bahasa Arab, 

yang sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Persia bekas 

kekuasaan mereka dan di Persia sendiri.
37

 

Pada masa itu Abul Aswad Ad-Duali (wafat 681 M) menyusun gramatika 

Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak 

bertitik. Usaha ini besar artinya dalam mengembangkan dan memperluas 
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bahasa Arab, serta memudahkan orang membaca, mempelajari, dan menjaga 

barisan yang menentukan gerak kata dan bunyi suara serta ayunan iramanya, 

hingga dapat diketahui maknanya.
38

 

2. Marbad Kota Pusat Kegiatan Ilmu 

Dinasti Umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan itu 

dinamakan Marbad, kota satelit dari Damaskus. Di kota Marbad inilah 

berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya, 

sehingga kota ini diberi gelar ukadz-nya Islam.
39

 

3. Ilmu Qiraat 

Ilmu qiraat adalah ilmu seni baca Al-Qur‟an. Ilmu qiraat merupakan ilmu 

syariat tertua, yang telah dibina sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian 

pada masa Dinasti Umayyah dikembangluaskan sehingga menjadi cabang 

ilmu syariat yang sangat penting. Pada masa ini lahir para ahli qiraat seperti 

Abdullah bin Qusair (w. 120 H) dan Ashim bin Abi Nujud (w. 127 H). 

4. Ilmu Tafsir 

Memahami Al-Qur‟an sebagai kitab suci diperlukan interpretasi pemahaman 

secara komprehensif. Minat untuk menafsirkan Al-Qur‟an di kalangan umat 
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Islam bertambah. Pada masa perintisan ilmu tafsir, ulama yang membukukan 

ilmu tafsir yaitu Mujahid (w. 104 H).
40

 

5. Ilmu Hadis 

Ketika kaum Muslimin telah berusahan memahami Al-Qur‟an ternyata ada 

satu hal yang juga sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan-ucapan Nabi yang 

disebut hadis. Oleh karena itu, timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis, 

menyelidiki asal usulnya, sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri 

sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Di antara para ahli hadis yang termasyhur 

pada masa Dinasti Umayyah adalah Al-Auzai Abdurrahman bin Amru (w. 

159 H), Hasan Basri (w. 110 H), Ibnu Abu Malikah (w. 119 H), dan Asya‟bi 

Abu Amru Amir bin Syurahbil (w. 104 H). 

6. Ilmu Fikih 

Setelah Islam menjadi daulah, maka para pemimpin sangat membutuhkan 

adanya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan 

berbagai masalah. Mereka kembali kepada Al-Qur‟an dan hadis serta 

mengeluarkan syariat dari kedua sumber tersebut untuk mengatur 

pemerintaham dan memimpin rakyat. Al-Qur‟an adalah dasar fikih, dan pada 

zaman ini ilmu fikih menjadi salah satu cabang ilmu syariat yang berdiri 

sendiri. Di antara ahli fikh yang terkenal adalah Sa‟ud bin Musib, Abu Bakar 

bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Kharijah.
41
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7. Ilmu Nahwu 

Karena wilayahnhya yang berkembang secara luas, khususnya ke wilayah di 

luar Arab, maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan pula 

bertambahnya orang-orang Ajam (non-Arab) yang masuk Islam, sehingga 

keberadaan bahasa Arab sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dibukukanlah 

ilmu nahwu dan berkembanglah satu cabang ilmu yang penting untuk 

mempelajari berbagai macam ilmu agama Islam.
42

 

8. Ilmu Jughrafi dan Tarikh 

Adanya pengembangan dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan 

jauh menimbulkan gairah untuk membuat ilmu jughrafi (ilmu geografi), 

demikian pula ilmu tarikh (ilmu sejarah). Pada masa Dinasti Umayyah, ilmu 

jughrafi dan tarikh barulah berkembang menjadi suatu ilmu yang betul-betul 

berdiri sendiri pada masa ini.
43

 

9. Usaha Penerjemahan 

Demi kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah, pada masa Dinasti 

Umayyah dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari 

bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

gerakan penerjemahan telah dimulai pada zaman ini, hanya baru berkembang 

secara pesat pada zaman Dinasti Abbasiyah. Adapun yang mulai melakukan 

usaha penerjemahan adalah Khalid bin Yazid, seorang pangeran yang sangat 
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cerdas dan ambisius. Ketika gagal memperoleh kursi kekhalifahan, ia 

menumpahkannya dalam ilmu pengetahuan, antara lain mengusahakan 

penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke dalam bahasa 

Arab. Di datangkannyalah ke Damaskus para ahli ilmu pengetahuan yang 

melakukan penerjemahan dari berbagai bahasa. Maka diterjemahkan buku-

buku tentang ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, kedokteran, 

dan lain-lain. Khalid sendiri adalah ahli dalam ilmu astronomi.
44

 

Demikianlah berbagai kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti 

Umayyah yang telah berkembang pesat sebagai embrio perkembangan ilmu 

pengetahuan pada zaman Dinasti Abbasiyah. 

D. Pendidikan Pada Masa Dinasti Abbasiyah 

Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas paman 

Rasulullah, sementara khalifah pertamanya adalah Abdullah Ash-Shaffah bin 

Muhammad bin „„Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib.
45

 Popularitas 

Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (786–

809 M), kekayaan yang dimiliki khalifah digunakan untuk berbagai kepentingan 

sosial seperti kesehatan, rumah sakit, kebudayaan dan kesusastraan, ilmu 

pengetahuan, dan tak terkecuali lembaga pendidikan.
46

 Berikut ini akan digambarkan 

corak pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. 
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1. Metode Pendidikan/Pengajaran 

Pada masa Dinasti Abbasiyah metode pendidikan/pengajaran yang digunakan 

dapat dikelompokkan menjadi tiga macam: lisan, hafalan, dan tulisan.
47

 

a. Metode lisan, berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode dikte (imla‟) 

adalah metode penyampaian pengetahuan yang dianggap baik dan aman 

karena dengan imla‟ ini murid mempunyai catatan yang akan dapat 

membantunya ketika ia lupa. Metode ini dianggap penting, karena pada masa 

klasik buku-buku cetak seperti masa sekarang sulit dimiliki. Metode ceramah 

disebut juga metode al-sama‟, sebab dalam metode ceramah, guru 

menjelaskan isi buku dengan hafalan, sedangkan murid mendengarkannya. 

Metode qiraah biasanya digunakan untuk belajar membaca sedangkan diskusi 

merupakan metode yang khas pada masa ini.
48

 

b. Metode menghafal, merupakan ciri umum pendidikan pada masa ini. Murid-

murid harus membaca secara berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran 

tersebut melekat pada benak mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam 

Hanafi bahwa seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali 

sampai dia menghafalnya. Sehingga dalam proses selanjutnya, murid akan 

mengeluarkan kembali dan mengkontekstulisasikan pelajaran yang dihafalnya 

sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespons, mematahkan 

lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. 
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c. Metode tulisan, dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode 

tulisan adalah pengkopian karya-karya ulama. Dalam pengkopian buku-buku 

terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin 

meningkat. Metode ini di samping berguna bagi proses penguasaan ilmu 

pengetahuan juga sangat penting artinya bagi penggandaan jumlah buku teks, 

karena pada masa ini belum ada mesin cetak, dengan pengkopian buku-buku 

kebutuhan terhadap teks buku sedikit teratasi.
49

 

2. Materi Pendidikan 

Materi pendidikan dasar pada masa daulah Abbasiyah meliputi materi 

pelajaran yang bersifat wajib (ijbari) bagi setiap murid dan juga ada materi 

yang bersifat pilihan (ikhtiari), hal ini tampaknya sangat berbeda dengan 

materi pendidikan dasar pada masa sekarang. Di saat sekarang ini materi 

pendidikan tingkat dasar dan menengah semuanya adalah materi wajib, tidak 

ada materi pilihan. Materi pilihan baru ada pada tingkat perguruan tinggi.
50

 

Materi pelajaran yang bersifat ijbari (wajib) ialah: 

a. Al-Qur‟an; 

b. Salat; 

c. Doa; 

d. Sedikit ilmu nahwu dan bahasa Arab (maksudnya yang dipelajari baru pokok-

pokok dari ilmu nahwu dan bahasa Arab belum secara tuntas dan detail); dan 

e. Membaca dan menulis. 

 Sedangkan materi pelajaran ikhtiari (pilihan) ialah: 

a. Berhitung; 

b. Semua ilmu nahwu dan bahasa Arab (maksudnya nahwu yang berhubungan 

dengan ilmu nahwu dan bahasa Arab belum secara tuntas dan detail); 
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c. Syair-syair; dan 

d. Riwayat/tarikh Arab.
51

 

Materi pendidikan dasar di atas selaras dengan falsafah masyarakat yang 

hidup di dalamnya dan bertujuan untuk mewujudkan: 

a. Persiapan untuk kehidupan di akhirat, dengan cara mendidik anak-anak 

menaati perintah Allah subhanahu wata‟ala. Dan menjauhi segala larangan-

Nya, serta senantiasa bersyukur kepada-Nya. 

b. Memungkinkan anak untuk mengetahui kelompok-kelompok ilmu dan 

keahlian-keahlian yang akan membantu mereka mencapai keberhasilan dalam 

hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.
52

 

3. Metode Mengajar 

Pada masa Abbasiyah pengajaran diberikan kepada murid-murid seorang 

demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang. Jadi, guru harus 

mengajar muridnya dengan berganti-ganti. Oleh karena itu, biasanya diadakan 

guru bantu. Mereka juga belum memakai batu tulis dan kertas yang bersahaja. 

Mereka belajar duduk bersila berkeliling (berhalaqah) menghadap guru. 

Sedangkan metode mengajar yang dipakai dalam lembaga pendidikan tingkat 

tinggi juga dengan cara halaqah. Guru duduk di atas tikar yang dikelilingi 

oleh para mahasiswanya. Guru memberikan materi kepada semua mahasiswa 

yang hadir. Karenanya jumlah mahasiswa yang mengikuti pelajaran 

tergantung pada guru yang mengajar, jika guru itu ulama besar dan 
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mempunyai kredibilitas intelektual, para mahasiswanya banyak. Namun, jika 

sebaliknya ulama tidak terkena dan tidak mempunyai kredibilitas intelektual 

mahasiswanya akan sepi, bahkan mungkin halaqah-nya ditutup.
53

 

Sebelum guru menyampaikan materi, ia terlebih dahulu menyusun ta‟liqah 

yang memuat silabus dan uraian yang disusun oleh masing-masing tenaga 

pengajar berdasarkan catatan perkuliahannya ketika menjadi mahasiswa, hasil 

bacaan, dan pendapatnya tentang materi yang bersangkutan. Ta‟liqah memuat 

rincian jumlah pelajaran dan dapat disampaikan dalam jangka waktu 4 tahun. 

Mahasiswa menyalin ta‟liqah itu dalam proses dikte, bahkan kebanyakan 

mereka betul-betul menyalin, namun sebagian yang lain menambahkan pada 

salinan ta‟liqah ini dengan pendapat sendiri-sendiri, sehingga ta‟liqah-nya 

merupakan refleksi pribadi tentang materi kuliah yang disampaikan sang 

guru.
54

 

Pada masa itu belum ada kitab-kitab yang ditetapkan untuk mengajarkannya 

seperti sekarang, karena memang pada waktu itu belum ada percetakan 

modern untuk mencetak buku-buku. Pelajaran diberikan dengan dibacakan 

oleh guru dan diulang-ulang membacanya oleh murid, atau murid disuruh 

menyalin dari buku yang telah ditulis dengan tangan. Menurut sistem yang 

berlaku pada waktu itu, mata pelajaran yang dijelaskan di atas bukan 

diajarkan sekaligus kepada murid-murid, melainkan diajarkan satu per satu, 
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misalnya: mula-mula diajarkan pokok-pokok nahwu/sharaf. Kemudian 

diajarkan mata pelajaran lainnya, demikian seterusnya. 

Di samping itu para guru diharuskan mengajarkan qiraat yang bagus yaitu: 

qiraat Nafi‟ namun demikian tidak apa-apa bila ia menggunakan qiraat yang 

lain karena seluruh ahli qiraat adalah sahabat Nabi. Guru diharuskan 

mengajarkan cara berwudu, cara salat, hitungan rukuk, sujud dan bacaan-

bacaanya, takbir dan cara-cara duduk serta salam, karena salat merupakan 

rukun dan tiang agama. 

Guru juga diharuskan mengajarkan secara detail mengenai salat-salat sunnah, 

salat jenazah, dan doa-doa. Siswa tidak hanya mempelajari teori saja tetapi 

juga harus mempraktikkannya. Guru hendaklah mengajar anak salat, sejak 

mereka berumur tujuh tahun dan memukul mereka (bila tidak melaksanakan 

salat) setelah anak berumur 10 tahun.
55

 

4. Kurikulum Pendidikan 

Kurikulum pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi tiga 

bagian sesuai dengan tingkatan masing-masing, yaitu Kurikulum Pendidikan 

Dasar, Kurikulum Pendidikan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 

a. Kurikulum Pendidikan Dasar, membaca Al-Qur‟an dan menghafalnya, pokok-

pokok agama Islam seperti cara berwudu, salat, puasa dan sebagainya, 

menulis kisah atau riwayat orang-orang besar dalam Islam, membaca dan 
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menghafal syair-syair atau natsar (prosa), berhitung, serta pokok-pokok 

nahwu dan sharaf. 

b. Kurikulum Pendidikan Menengah, rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat 

menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, 

rencana pelajaran tersebut meliputi berbagai mata pelajaran yang bersifat 

umum, seperti: Al-Qur‟an, bahasa arab dan kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, 

nahwu/sharaf/balaghah, ilmu-ilmu pasti (eksak), mantiq, ilmu falak, tarikh 

(sejarah), ilmu-ilmu alam, dan kedokteran. 

c. Kurikulum Pendidikan Tinggi, pada umumnya, rencana pelajaran pada 

perguruan tinggi Islam, dibagi menjadi dua jurusan. Pertama, jurusan ilmu-

ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu 

naqliyah, yang meliputi: Tafsir Al-Qur‟an, hadis, fikih dan ushul fikih, 

nahwu/sharaf, balaghah, bahasa dan kesusastraannya. Kedua, jurusan ilmu-

ilmu umum, yang disebut sebagai ilmu aqliyah, meliputi mantiq, ilmu-ilmu 

alam dan kimia, ilmu-ilmu pasti (eksak), ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah 

(ketuhanan), ilmu hewani, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan ilmu kedokteran.
56
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BAB III 

PENDIDIKAN PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID 

A. Latar Belakang Keluarga Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Khalifah Harun Ar-Rasyid bernama lengkap Harun Abu Ja‟far bin Al-Mahdi 

Muhammad bin Al-Manshur Abdillah bin Muhammad bin „„Ali bin Abdillah bin 

Abbas. Beliau menjadi khalifah dengan penunjukkan dari ayahnya sepeninggal 

saudaranya Musa Al-Hadi pada malam Sabtu, 14 Rabi‟ul Awwal 170 H. 

Ash-Shuli berkata: “Pada malam ini, lahirlah Abdullah Al-Makmun. Tidak 

ada masa di mana pada malam harinya satu Khalifah meninggal dunia dan Khalifah 

lain naik menggantikannya serta (calon) Khalifah (penerus) lahir, kecuali satu malam 

pada masa itu.”
1
 Ar-Rasyid memiliki kulit yang putih, bersih, tubuh jangkung, 

tampan dan rupawan, artikulatif, dan pandai berbicara (fasih). Dia memiliki wawasan 

pengetahuan yang luas dan pakar dalam sastra.
2
 

Beliau adalah Khalifah kelima Dinasti Abbasiyah yang paling terkenal. Ar-

Rasyid lahir di Rayy pada tahun 145 H. Ibundanya bernama Al-Khizran, seorang 

Ummu Walad,
3
 sedangkan ayahnya adalah Muhammad Al-Mahdi, Khalifah ketiga 

Dinasti Abbasiyah. Menjelang dewasa, ayahnya mempersiapkan Ar-Rasyid sebagai 

seorang Khalifah. Karena itu, Al-Mahdi melimpahkan tugas dan tanggung jawab 

besar kepadanya. Al-Mahdi dua kali mengangkat Ar-Rasyid sebagai komandan 

                                                           
1
 As-Suyuthi, Tarikh Khulafa, terjemahan Mustofa Jaman, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 
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2
 Ibid., h. 449. 

3
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militer di Ash-Sha‟ifah, yakni pada tahun 163 dan 165 H. Pada tahun 164 H, Al-

Mahdi mengangkatnya sebagai walikota di wilayah Barat secara keseluruhan mulai 

dari Anbar hingga seluruh perbatasan Afrika. Para pemimpin daerah pun banyak 

dikirim dan diangkat olehnya. 

Pada tahun 166 H, Al-Mahdi mengangkat Ar-Rasyid sebagai putra mahkota 

setelah saudaranya, Musa Al-Hadi. Sebenarnya Al-Mahdi ingin memprioritaskan Ar-

Rasyid untuk menjabat sebagai Khalifah dibandingkan Al-Hadi karena melihat 

keberanian dan keluhurannya. Akan tetapi wafatnya Al-Mahdi pada tahun 169 H 

menghalangi semua itu.
4
 

Khalifah Ar-Rasyid memiliki dua belas anak laki-laki dan empat anak 

perempuan. Anak laki-lakinya antara lain Muhammad Al-Amin dari istrinya 

Zubaidah binti Ja‟far bin Abu Ja‟far, Ali dari istrinya Ammah Al-Aziz budak 

perempuan Musa Al-Hadi, Muhammad bin Abu Ya‟qub, Muhammad Abu Al-Abbas, 

Muhammad Abu Sulaiman, Muhammad Abu Ali, dan Muhammad Abu Ahmad dari 

beberapa budak perempuannya,
5
 dan Abdullah Al-Makmun dari budak 

perempuannya yang bernama Murajil.
6
 

Khalifah Ar-Rasyid menikah dengan enam istri; empat diantaranya meninggal 

dunia ketika ia masih hidup. Keempat istri tersebut adalah Zubaidah, Ummu 

                                                           
4
 Muhammad Al-Khudhari, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah, terjemahan Masturi 

Ilham, Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 163. 
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Muhammad binti Shaleh Al-Miskin, Al-Abbasah binti Sulaiman bin Al-Manshur, dan 

Al-Jarsyiyah binti Abdullah Al-‟Utsmaniyah.
7
 

B. Sikap dan Prilaku Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan seorang pemimpin yang peduli 

menjaga dan melestarikan syariat atau hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya. 

Adapun mengenai salatnya, ia terbiasa mengerjakan salat sunnah seratus rakaat setiap 

harinya hingga wafat, kecuali jika sedang menderita sakit. Khalifah Ar-Rasyid 

memiliki kawan diskusi bernama Ibnu Abu Maryam Al-Madani,
8
 di mana Khalifah 

tidak bisa berjauhan dan tidak bosan berbincang dengannya.
9
 Khalifah Ar-Rasyid 

pernah berpesan kepadanya, “Takutlah kamu terhadap Al-Qur‟an dan agama, dan 

kamu boleh melakukan apa saja selain daripada keduanya.” 

Sedangkan mengenai sedekahnya, Khalifah Ar-Rasyid bersedekah dari harta 

pribadinya setiap hari sebanyak seribu dirham, selain hadiah-hadiah yang diserahkan 

kepada warganya. Tiada Khalifah yang paling banyak memberikan hadiah dan 

berderma sebelumnya selain Ar-Rasyid, yang kemudian diteladani oleh Khalifah 

ketujuh yang merupakan anaknya sendiri, Abdullah Al-Makmun. 

Mengenai ibadah haji, Ar-Rasyid tidak pernah ketinggalan menunaikan 

ibadah haji kecuali jika sibuk berperang. Beliau memimpin ibadah haji selama 

sembilan kali selama masa pemerintahannya, yaitu antara tahun 170, 173, 174, 175, 

                                                           
7
 Muhammad Al-Khudhari, Loc.Cit. 

8
 Ibnu Abu Maryam; nama lengkapnya Nuh bin Yazid (Abu Maryam) bin Ja‟unah Al-

Amrwazi Abu Ishmah, seorang hakim Marwu, mendapat julukan Al-Jami‟, karena dikenal memiliki 

ilmu pengetahuan yang banyak dan wawasan yang luas. 
9
 Ibid., h. 221. 
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177, 180, 181, 186, dan 188 Hijriyah. Ketika menunaikan ibadah haji, Khalifah Ar-

Rasyid didampingi para fuqaha dan putra-putri mereka. Apabila beliau sedang 

berhalangan menunaikan ibadah haji, maka hajinya digantikan oleh tiga ratus orang 

dengan biaya yang memadai dan pakaian mewah yang semuanya ditanggung oleh 

Khalifah. 

Khalifah Harun Ar-Rasyid senang mendengarkan pesan-pesan dan nasihat 

para ulama, selama itu pula hatinya tersentuh sehingga mudah meneteskan air mata. 

Pada suatu ketika Ibnu As-Sammak, seorang ulama yang menjadi penasihatnya, 

menghadap kepadanya. Lalu Khalifah berkata, “Nasihatilah aku.” Ibnu As-Sammak 

berkata, “Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah yang Maha Esa dan 

tiada sekutu bagi-Nya. Ketahuilah bahwa Anda akan dihadapkan di depan Allah 

Rabbmu, dan kemudian akan diserahkan kepada dua tempat dan tiada yang lain yaitu 

surga dan neraka.”
10

 

Mendengar nasihat tersebut, maka Khalifah pun menangis hingga janggutnya 

basah. Kemudian datanglah Al-Fadhl bin Ar-Rabi‟
11

 mendekati Ibnu As-Sammak 

seraya berkata, “Subhanallah, adakah seseorang yang meragukan bahwa Amirul 

Mukminin akan dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah karena kepeduliannya 

dalam menegakkan hak-hak Allah dan keadilannya pada hamba-hambaNya, serta 

karunianya?” Ibnu As-Sammak tidak memperdulikan kata-kata tersebut dan tidak 
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 Ibid., h. 222. 
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 Al-Fadhl bin Ar-Rabi‟ adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam Kekhilafahan 

Abbasiyah pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid dan Muhammad Al-Amin, yang mana ia 
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menoleh kepada Ar-Rabi‟. Beliau terus menatap Khalifah Ar-Rasyid seraya 

melanjutkan, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang ini (Al-Fadhl bin Ar-

Rabi‟), demi Allah, tidaklah ia bersamamu dan tidak ada di dekatmu pada hari itu 

(hari perhitungan). Karena itu, takutlah kepada Allah dan perhatikanlah dirimu.” 

Mendengar nasihat tersebut, Khalifah kembali menangis hingga para hadirin yang ada 

di ruangan tersebut merasa kasihan dan Al-Fadhl bin Ar-Rabi‟ terbungkam tanpa bisa 

berkata-kata.
12

 

Pada kesempatan yang lain, Ibnu As-Sammak menghadap kepadanya, ketika 

Ibnu As-Sammak sedang berbincang-bincang dengannya, Khalifah Ar-Rasyid minta 

dituangkan air. Kemudian dibawakanlah air dalam jumlah yang sedikit. Ketika 

hendak meminumnya, Ibnu As-Sammak bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, demi 

kekerabatanmu dengan Rasulullah, seandainya aku menahan minuman ini sehingga 

tidak dapat Anda minum, dengan harga berapa Anda akan membelinya?” Khalifah 

Harun berkata, “Dengan setengah kekuasaanku.” Ketika sang Khalifah telah 

meminumnya, maka Ibnu As-Sammak kembali bertanya, “Demi kekerabatanmu 

dengan Rasulullah, seandainya air yang telah Anda minum tidak dapat keluar dari 

tubuhmu baik lewat keringat atau pencernaan, sehingga mengganggu kesehatan, 

dengan harga berapa Anda bersedia membayar untuk kesehatan Anda?” Khalifah Ar-

Rasyid berkata, “Dengan seluruh kekuasaanku.” Kemudian Ibnu As-Sammak 

menyampaikan nasihatnya, “Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya 

kekayaan Anda yang melimpah serta kekuasaan di dunia yang luas ini ternyata 
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nilainya tidak lebih berharga dari segelas air. Maka sudah sepantasnya untuk tidak 

bersaing dengan kekuasaan-Nya.” Mendengar nasehat tersebut, Khalifah Ar-Rasyid 

pun menangis. 

Para penguasa akan senantiasa dalam kebaikan selama masih berkenan 

mendengarkan nasihat para ulama dan terkesan dengan nasihat itu. Dan umat akan 

senantiasa dalam kebaikan selama ada diantara mereka yang peduli untuk 

memberikan nasihat kepada para penguasa dan tidak takut terhadap kemurkaannya.
13

 

Mengenai perjuangan Khalifah Ar-Rasyid di medan perang, beliau tidak 

melepaskan pasukannya begitu saja tanpa memimpinnya secara langsung. Ar-Rasyid 

lebih banyak memimpin pasukannya dan berada di garis depan sehingga beliau tidak 

terbiasa bersenang-senang dan tidak terbuai dengan kemewahan sehingga melupakan 

kewajiban berjihad. Bahkan di antara jejak peninggalannya adalah, beliau memimpin 

perang dalam satu tahun, dan pada tahun berikutnya memimpin pelaksanaan ibadah 

haji. Ar-Rasyid memiliki sebuah peci yang bertuliskan Ghaz Haj (Panglima Haji), 

yang biasa dipakainya. Karena itu, kekhilafahan pada masanya mencapai puncak 

kejayaan, sehingga Khalifah Harun Ar-Rasyid disegani dan dihormati di dalam 

maupun di luar negeri. 

Ar-Rasyid meneladani sikap dan kebijakan Khalifah kedua Abu Ja‟far Al-

Manshur dan mengamalkannya, kecuali dalam hal pendistribusian harta benda. Ar-

Rasyid tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan 

tidak pernah terlambat dalam melaksanakan kebaikan yang layak mendapatkan 
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pahala.
14

 Ar-Rasyid adalah sosok yang mencintai ilmu pengetahuan dan ilmuwan. 

Beliau juga sosok yang mengagungkan kehormatan Islam dan sangat membenci 

kemunafikan dalam beragama serta pembicaraan yang berisi pertentangan terhadap 

Islam. Ada yang menyampaikan kepada Ar-Rasyid dari Basyr Al-Murisi kabar 

mengenai kemakhlukkan Al-Qur‟an. Kemudian beliau berkata: “Sungguh, apabila 

aku bertemu dengannya, maka aku akan memenggal kepalanya.”
15

 Ar-Rasyid juga 

tidak menyukai debat dalam agama. Beliau berkata, “Debat tidak menghasilkan 

apapun, dan lebih tepatnya tidak mendapatkan pahala di dalamnya.”
16

 

Beliau terbiasa memimpin pasukan secara langsung ke medan-medan perang 

yang menakutkan hingga negara dan pemerintahannya stabil dan disegani oleh semua 

pemberontak dan pembuat keonaran.
17

 Apabila ia mendapatkan informasi dari salah 

satu rakyatnya yang meragukannya atau membuatnya tidak senang dan merasa 

curiga, maka kemarahannya memuncak dan reaksinya bertambah hingga hampir tiada 

seorang pun yang berani dan dapat berkomunikasi dengannya. Apabila musuh berada 

di tangannya, maka ia tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman paling berat 

kepadanya. Jarang sekali Ar-Rasyid berkenan mengampuninya. Karena itulah 

putanya, Al-Makmun, yang menjadi Khalifah sesudahnya lebih mengutamakannya 

dalam hal kepemimpinan.
18

  

                                                           
14

 Ibid., h. 224. 
15

 As-Suyuthi, Op.Cit., h. 449. 
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Sebagai seorang ayah, Harun Ar-Rasyid sangat tegas mendidik putranya. 

Sejak Al-Makmun masih kecil, Ar-Rasyid sendiri yang membimbingnya 

menghafalkan ayat-ayat suci Al-Qur‟an. Menghafalkan Al-Qur‟an sepertinya 

merangsang intelektualitas Al-Makmun dan rasa ingin tahunya. Calon Khalifah 

ketujuh Dinasti Abbasiyah ini merupakan seorang murid yang tekun, sifat yang selalu 

dicoba ditanamkan oleh ayahnya sejak awal. “Jangan biarkan dia bosan atau 

kelelahan. Jangan memudahkannya dan jangan biarkan dirinya bermalas-malasan,” 

konon seperti itu perintah Ar-Rasyid kepada guru putranya tersebut.
19

 

Tidak diragukan dan tiada perdebatan lagi bahwa Ar-Rasyid merupakan salah 

satu Khalifah terkemuka dan paling menonjol di kalangan Bani Abbasiyah. Namun, 

kepemimpinan beliau cukup banyak diganggu oleh para pembuat keonaran dan 

penyebar fitnah, serta konspirasi. Akibatnya, banyak mata-mata yang berkeliaran 

pada masa pemerintahannya dan orang-orang dekatnya mudah menjadi korban dari 

informasi yang menyesatkan hingga ia harus kehilangan para menteri terkemuka dan 

berkompeten, menteri terbaik dalam pemerintahannya, dan paling luas wawasan serta 

pengetahuannya, hingga tiada yang tersisa kecuali Al-Fadhl bin Ar-Rabi‟ karena 

informasi tentangnya tidak pernah terputus darinya.
20
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C. Khalifah Harun Ar-Rasyid Wafat 

Khalifah Harun Ar-Rasyid keluar dari Baghdad pada tanggal lima Sya‟ban 

tahun 192 H menuju Khurasan. Tepatnya setelah beliau mendengar kabar 

pemberontakan Rafi‟ bin Al-Laits yang semakin meluas di wilayah Transoxania. 

Beliau menyerahkan jalannya pemerintahan kepada putranya, Muhammad Al-Amin. 

Khalifah Ar-Rasyid keluar dari Baghdad dengan didampingi oleh putranya yang lain, 

Abdullah Al-Makmun. Khalifah Ar-Rasyid terus bergerak dengan pasukannya hingga 

mencapai kota Thus pada bulan Shafar tahun 193 H. Di sanalah penyakitnya kambuh 

hingga mengantarkannya pada Rabbnya, pada malam Sabtu, 22 Jumadil Akhir tahun 

193 H.
21

 Jenazahnya di sholatkan oleh putranya yang bernama Sholeh karena Al-

Makmun saat itu telah bergerak menuju Marwu, ibu kota Khurasan. Khalifah Harun 

Ar-Rasyid wafat pada usia 45 tahun dan di makamkan di kota Thus.
22

 

Ada yang mengatakan: “Sesungguhnya Ar-Rasyid bermimpi. Di dalam 

mimpinya ia melihat dirinya meninggal dunia di Thus. Ia pun menangis, lalu berkata, 

“Galilah untukku sebuah kuburan!” kemudian digalilah sebuah kuburan untuknya. 

Setelah lubang kuburan digali, ia di atas unta menuju lubang kuburan itu agar dapat 

melihatnya. Lalu Ar-Rasyid mengatakan, “Wahai anak Adam, kalian akan menuju 

tempat ini.”
23

 

Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rasyid, Ash-Shuli berkata: 

“Abdurrahman bin Sulaiman Adh-Dhabbi menceritakan kepadaku, aku telah 

mendengar Ar-Rasyid berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau menyampaikan, 

“Mubarak bin Fudhalah menceritakan kepadaku, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik 

radhiallahu „anhu, Anas berkata: Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam bersabda, 

„Takutlah kalian akan neraka meskipun itu (dengan bersedekah) separuh buah 

kurma!‟ Muhammad bin „Ali menceritakan kepadaku dari Sa‟id bin Jubair, dari Ibnu 

Abbas, dari „Ali bin Abi Thalib. „Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Nabi 
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shallallahu ‟alaihi wasallam bersabda, „Bersihkan mulut kalian karena sesungguhnya 

mulut kalian adalah jalur Al-Qur‟an.‟
24

 

 

D. Kegemilangan Peradaban Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Periode pemerintahan Harun Ar-Rasyid merupakan fase pertengahan masa 

pemerintahan Daulah Abbasiyah, di mana kekhilafahan mencapai puncak 

kejayaannya, baik dari segi kekuatan militer, ekonomi dan kekayaan, ilmu 

pengetahuan, maupun dalam bidang sastra. Pada masa pemerintahan ini, peradaban 

ilmiah dan sastra, serta materi mencapai masa keemasannya.
25

 Ada yang berkata: 

“Hari-hari pemerintahan Ar-Rasyid dipenuhi kebaikan. Saking baiknya, hari-hari itu 

seperti hari-hari pernikahan.”
26

 

Rakyat mengalami peningkatan kemakmuran baik di pusat ibu kota maupun 

di daerah, hingga dalam batas tidak mungkin mundur kembali. Pada masa 

kepemimpinan beliau, para pejabat negara terdiri dari para pakar pemerintahan dan 

ahli strategi perang sehingga kewibawaan negara, baik di dalam maupun di luar 

negeri semakin tinggi dan sangat diperhitungkan. Etika dan perilaku Harun Ar-

Rasyid sangat membantu kemajuan ini.
27

 Tidak diragukan lagi, zaman Khalifah Ar-

Rasyid adalah zaman yang paling gemilang. Orang-orang Barat melihat zaman ini 

sebagai zaman paling indah dalam sejarah Arab-Islam.
28
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Pada masa ini tren kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan sangat 

melimpah. Masa Dinasti Abbasiyah pertama telah menyebabkan masa Khalifah 

Harun Ar-Rasyid memiliki limpahan ilmu pengetahuan, baik bahasa, sastra, dan 

penerjemahan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian, masa ini telah 

mengalirkan sungai-sungai ilmu pengetahuan. Sehingga, hal tersebut menghasilkan 

lautan ilmu pengetahuan. Muncullah berbagai macam karya yang brilian. Bashrah, 

Baghdad, dan Kufah senantiasa melahirkan ilmu dalam jumlah yang sangat besar. 

Urusan agama pun telah menjadi kokoh. Orang-orang zindik
29

 telah tiada sehingga 

tidak bisa bergerak dan muncul kembali. Agama memiliki pengaruh besar di 

masyarakat. Penghinaan terhadap orang-orang beragama pun semakin berkurang, 

tidak seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
30

 

E. Peradaban Baghdad Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Baghdad mencapai 

puncak kejayaan dan kegemilangannya. Dari segi arsitektur, Baghdad melebihi semua 

peradaban yang dikenal pada masanya. Di sana dibangun istana-istana megah, di 

mana pembangunan sebagian dari istana-istana tersebut menghabiskan dana ratusan 

ribu dinar, dan para arsitekturnya mendesain bangunan-bangunan tersebut dengan 

sangat teliti dan mendetail, mulai dari pembangunan tiang pancangnya dan 

pengaturan segala sesuatunya hingga tampak megah dan kokoh. Istana-istana dan 
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 Islam menyebut orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dari ajaran 
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infrastruktur di wilayah Timur, tepatnya di Rashafah berhadap-hadapan dengan 

istana-istana dan infrastruktur di wilayah Barat.
31

 

Di wilayah bagian timur terdapat istana keluarga Al-Barmaki dengan berbagai 

pasar, masjid-masjid Agung, dan tempat-tempat pemandian yang mereka bangun. 

Sedangkan di wilayah bagian Barat terdapat istana-istana kekhalifahan yang 

mencengangkan orang-orang yang memandanginya, baik dari segi besar, luasnya, 

maupun keindahan arsitekturnya. Bangunan-bangunan tersebut tampak megah dan 

panjang hingga Baghdad tampak seperti kota yang memiliki bangunan dan 

infrastruktur yang berkaitan antara satu dengan yang lain, hingga mencapai empat 

puluh bangunan di kedua sisi sungai Tigris.
32

 

Banyak rumah-rumah pemukiman di sana yang berjajar antara satu dengan 

yang lain dan dihuni lebih dari dua juta jiwa hingga tampak penuh dengan 

penduduknya dan terlihat padat. Tempat-tempat perniagaan di wilayah tersebut yang 

jauh dapat dicapai melalui jalur darat maupun laut dan dapat ditempuh dari Khurasan, 

Transoxania, India, China, Syam, dan Al-Jazirah. Jalan-jalan ketika itu tampak aman 

dan nyaman sehingga orang-orang yang bepergian tampak tenang. Khalifah Ar-

Rasyid sendiri dan juga para menterinya berupaya keras mempersembahkan yang 

terbaik dalam pemerintahannya.
33

 

Adapun dari segi kekayaan negara, banyak pajak hasil bumi dari 

pemerintahan-pemerintahan daerah Islam yang berdatangan ke Baghdad setelah 
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memenuhi semua kebutuhannya. Sebagian pakar sejarah menaksir bahwa kekayaan 

kekhilafahan Abbasiyyah di Baghdad mencapai empat ratus juta dirham, yang 

semuanya itu masuk ke Baitul Mal dan dijaga oleh khalifah. Kekayaan Baitul Mal itu 

didistribusikan untuk gaji para menteri dan segenap jajarannya, sedangkan sisanya 

didistribusikan dalam kebijakan-kebijakan penting berdasarkan pertimbangan 

khalifah.
34

 

Khalifah Ar-Rasyid merupakan salah satu khalifah Bani Abbasiyyah yang 

bermurah hati berkaitan dengan harta kekayaan, di mana ia senang memberikan 

bantuan dan hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang berprestasi, 

seperti para musafir, sastrawan, pengajar Al-Qur‟an, dan yang mencari suaka atau 

mencari perlindungan.
35

 

Para pejabat tinggi kementerian, tokoh-tokoh penting pemerintahan, para 

komandan militer, dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya juga mengikuti 

kebijakan yang sama, yang diterapkan Khalifah Ar-Rasyid sehingga catatan-catatan 

mereka penuh dengan catatan pemberian mereka, yang seringkali menjadi 

pembicaraan masyarakat mengenai kebenarannya. Kekayaan yang besar dan 

melimpah tersebut banyak dimanfaatkan warga masyarakatnya sehingga perdagangan 

menggeliat dan semua kebutuhan warga terpenuhi. Kemakmuran semakin meluas dan 
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kekayaan warga masyarakatnya semakin bertambah banyak seiring dengan 

perkembangan wilayahnya.
36

 

Dalam bidang ilmu pengetahuan, Baghdad merupakan mercusuar utama bagi 

para pelajar dari seluruh negeri dan kota-kota Islam, di mana mereka berbondong-

bondong datang kesana untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan dan seni yang 

mereka pelajari. Baghdad menjelma sebagai tempat menempa pendidikan tinggi bagi 

para pelajar agama maupun kesusasteraan Arab dengan berbagai ragam 

tingkatannya.
37

 

Di sana terdapat para pakar dan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hadis, 

fikih, ahli baca Al-Qur‟an, pakar bahasa, sastra Arab, dan gramatikanya, dan 

semuanya bersedia berbagi ilmu pengetahuan dan memberikan pengajaran kepada 

murid-murid mereka di masjid-masjid agung yang ketika itu dianggap sebagai 

perguruan tinggi untuk menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Sangat jarang seseorang 

mendapat julukan sebagai ilmuwan ataupun pakar fikih dan hadis maupun penulis, 

kecuali telah belajar dan menimba ilmu pengetahuan di Baghdad atau belajar dari 

para ulamanya.
38

 

Baghdad tidak hanya dikenal dalam bidang ilmu-ilmu dunia saja seperti 

kedokteran, filsafat, dan semua ilmu pengetahuan serta industri. Banyak dokter dan 

insinyur dari berbagai wilayah datang ke Baghdad untuk mengembangkan 

pengetahuan mereka dan banyak belajar dari pendahulu mereka dari bangsa-bangsa 
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lain dalam bidang sipil, seperti bangsa Persia, India, Romawi, Zoroastreranisme
39

 dan 

lainnya. Mereka menambah semarak dan semakin mengembangkan ilmu-ilmu 

pengetahuan tersebut dengan segenap talenta dan kecerdasan akal yang dikaruniakan 

kepada mereka.
40

 

F. Baghdad sebagai Pusat Peradaban 

Pada mulanya, ibu kota Negara adalah Al-Hasyimiyah dekat Kufah. Namun, 

untuk lebih memantapkan stabilitas negara yang baru berdiri, Al-Manshur, khalifah 

kedua Dinasti ini memindahkan ibu kota Negara ke kota yang baru dibangunnya, 

Baghdad yang berdekatan dengan bekas ibu kota Persia, Ctesiphon, pada tahun 762 

M.
41

 

Baghdad terletak di tepi sungai Tigris. Al-Manshur sangat cermat dan teliti 

dalam memilih lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Ia menugaskan beberapa ahli 

untuk meneliti dan mempelajari lokasi. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka 

yang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada setiap musim yang 

berbeda. Kemudian para ahli tersebut melaporkan kepadanya tentang keadaan udara, 

tanah, dan lingkungan. Setelah melakukan penelitian secara seksama, daerah ini 

ditetapkan sebagai ibu kota.
42

 

Abu Ja‟far Al-Mansur tidak mau mengambil resiko atas kota imperialnya 

yang baru karena kota itu harus menjadi kota yang benar-benar berbeda dari kota-
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kota yang lain. Khalifah Abbasiyah kedua tersebut mencari petunjuk kepada para 

astrolog handal, mantan penganut Zoroasther Nawbakht, Mashallah, seorang Yahudi 

Bashrah yang menjadi Muslim dan saat ini merupakan “salah satu tokoh berpengaruh 

dalam ilmu perbintangan”. Keduanya memeriksa langit dan memutuskan tanggal 30 

Juli 762 Masehi sebagai saat paling tepat mengawali kerja pembangunan. Akan 

tetapi, Al-Manshur ragu-ragu. Dia meminta para arsiteknya untuk menggambarkan 

tata letak dinding kota yang diinginkannya di atas tanah, sebuah lingkar sempurna, 

sesuai ajaran geometri Euklides yang disenangi khalifah. Gambar tata letak itu 

pertama-tama dibuat dengan abu, kemudian dengan biji kapas yang direndam dalam 

nafta yang lantas dibakar sehingga terciptalah gambar menyala dari kota yang dikenal 

sebagai Kota Melingkar (Round City), pusat geometris kota metropolis Al-Manshur 

di masa depan. Akhirnya, Khalifah puas. “Demi Allah! Aku akan hidup di kota ini 

selamanya, dan kota ini akan menjadi rumah bagi anak cucuku. Dan sudah pasti, ia 

akan menjadi kota paling makmur di dunia,” tegas Khalifah Al-Mansur.
43

 

Dalam koin-koin Abbasiyah dan penggunaan resmi lainnya, kota itu disebut 

sebagai Madinah As-Salam, atau “Kota Kedamaian”. Akan tetapi, bagi orang-orang 

di sana kota tersebut selalu disebut dengan namanya saat pendudukan Persia masa 

lalu di tempat yang sama, Baghdad.
44

 Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi 

pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya 
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Philip K. Hitti menyebutnya sebagai kota intelektual, menurutnya Baghdad 

merupakan profesor masyarakat Islam.
45

 

Al-Ya‟qubi,
46

 yang menulis sekitar seratus tahun setelah wafatnya Khalifah 

Al-Manshur, memberikan deskripsi memesona tentang kehidupan di Kota Kedamaian 

warisan sang khalifah: 

“Aku menyebut Baghdad pertama-tama karena ia merupakan jantung Irak dan tidak 

ada satu pun kota, baik di Timur maupun di Barat, yang bisa menandingi keluasan 

wilayahnya, kepentingannya, kesejahteraannya, keberlimpahan airnya, keadaan 

iklimnya …” Untuk memperkuat gambarannya, Al-Yakubi dengan rinci juga 

menyebutkan banyak sifat baik penduduk kota itu. “Tidak seorang pun yang bisa 

mengungguli kecerdasan para cendekiawan Baghdad, pemahaman tradisi para 

pejabatnya, kepaduan sintaksis para ahli tata bahasanya, keluwesan para 

penyanyinya, kefasihan para pembaca Al-Qur‟an-nya, kecakapan para tabibnya, 

keindahan tulisan para ahli kaligrafinya, kegamblangan para ahli logikanya, 

ketekunan para ahli sufinya, penguasaan hukum para hakimnya, dan kefasihan para 

juru khotbahnya …”
47

 

Berdasarkan fakta sejarah, terungkap bahwa pada masa Harun Ar-Rasyid 

merupakan masa yang paling gemilang dalam perjalanan peradaban Islam. Ketika 

orang-orang Eropa masih berada dalam zaman kegelapan, Baghdad yang merupakan 

ibu kota dinasti ini pada masa tersebut jutru telah tampil menjadi pusat peradaban, 

kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang cahayanya menerangi seluruh dunia. 

Seorang orientalis Barat non-Muslim, Jaeqnes C. Biesler, dengan jujur pernah 

berkata: 
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Selama lima ratus tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu-ilmu 

pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Sebagai ahli waris kekayaan ilmu 

pengetahuan dan falsafah orang-orang Yunani, Islam melanjutkan kekayaan ini 

setelah memperkayanya sampai ke Eropa Barat. Jadi, Islam telah sanggup 

melebarkan kekuasaan pemikiran abad pertengahan dan membuat suatu kesan yang 

mendalam pada kehidupan dan pemikiran Eropa.
48

 

Ungkapan di atas tampaknya tidaklah berlebihan, karena dari penelusuran 

sejarah kebenarannya dapat dibuktikan. Tercatat bahwa di zaman Harun Ar-Rasyid 

dan putranya Al-Ma‟mun inilah banyak terjadi gerakan penerjemahan buku-buku dari 

Yunani, seperti filsafat, kesusastraan, kedokteran, dan lain-lain secara besar-besaran 

yang disponsori langsung oleh khalifah. Di era itu juga berdirinya suatu lembaga 

penerjemahan yang termasyhur bernama Bait Al-Hikmah yang sekaligus berfungsi 

sebagai perpustakaan dan Universitas. Semua ini kelak sangat berpengaruh positif 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, juga membawa angin segar 

bagi masyarakat Eropa Barat.
49

 

Kestabilan politik, sosial, dan budaya serta kemantapan ekonomi pada masa 

tersebut tampaknya benar-benar membuat mileu yang kondusif bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan turut membidani lahirnya tokoh-tokoh brilian di berbagai 

bidang ilmu, seperti Jabir bin Hayyan (721–815 M); the father of Arabic Alchemy; 

Ali At-Tabari (838–870 M), Ar-Razi (854–925 M), „Ali bin Al-Abbas Al-Majusi 

(982–994 M), dan Ibnu Sina (980–1037 M); pakar-pakar di bidang kedokteran, lalu 

Ibnu Rusyd, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Tufail; para filsuf, maupun tokoh-tokoh dalam 
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bidang hukum (fikih), seperti Imam Abu Hanifah (700–765 M), Imam Malik (713–

795 M), Imam Syafi‟i (765–870 M), dan Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M). 

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam tentu tidak terlepas dari peranan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang pendidikan.
50

 

G. Potret Pendidikan Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Pendidikan anak-anak di mulai di rumahnya masing-masing. Ketika si anak 

mulai bisa berbicara, si ayah wajib mengajarinya untuk mengucapkan kalimat tauhid: 

la ilaha illa Allah. Dan ketika ia berumur enam tahun ia mesti diajari untuk 

melaksanakan salat wajib. Pada usia itu pulalah dimulainya pendidikan formal.
51

 

Pada periode Abbasiyyah, yang disebut sebagai sekolah dasar (kuttab) 

biasanya merupakan bagian yang terpadu dengan masjid, atau bahkan memfungsikan 

masjid sebagai sekolah. Kurikulum utamanya dipusatkan pada Al-Qur‟an sebagai 

bacaan utama para siswa. Mereka juga diajari keterampilan baca-tulis. Bersamaan 

dengan pelajaran baca-tulis, anak-anak juga mempelajari tata bahasa Arab, kisah-

kisah para Nabi (khususnya hadis-hadis Nabi), dasar-dasar Aritmatika, dan mereka 

juga mempelajari puisi, dengan syarat tidak erotis. 

Hampir dalam seluruh kurikulum yang diajarkan, metode menghafal sangat 

dipentingkan. Murid-murid terbaik di sekolah dasar biasanya akan mendapat 

kehormatan untuk mengikuti parade; mereka menaiki seekor unta, menyusuri jalan-

jalan di kota dan orang-orang akan melemparkan buah badam (kacang almond) ke 
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arah mereka sebagai bentuk sanjungan kepada mereka.
52

 Kesemarakan serupa bisa 

dilihat ketika ada murid sekolah dasar yang mampu menghafal seluruh ayat-ayat Al-

Qur‟an. Pada beberapa kesempatan, murid-murid akan mendapatkan hadiah berupa 

liburan sekolah jika mereka berhasil menghafal salah satu juz Al-Qur‟an. 

Anak-anak orang kaya memiliki guru-guru privat atau tutor yang datang 

langsung ke rumah mereka, mengajarkan materi-materi keagamaan, karya-karya 

sastra yang bagus dan sopan, serta kecakapan menulis syair. Gambaran pendidikan 

ideal yang diinginkan para bangsawan Arab bisa kita lihat dari perintah Ar-Rasyid 

kepada guru pribadi putranya, Al-Amin: 

“Jangan bersikap terlampau keras hingga membahayakan pikiran dan tubuhnya, dan 

jangan terlalu lemah hingga ia bermalas-malasan dan akhirnya tenggelam dalam 

kemalasan. Bimbinglah sesuai dengan kemampuanmu dengan cara-cara yang baik 

dan lembut, tetapi jangan ragu untuk bersikap keras dan tegas ketika ia tidak 

memperhatikan atau mengabaikanmu.”
53

 

 

Tongkat kecil dianggap sebagai perangkat penting yang mesti dimiliki oleh 

seorang guru, dan telah disetujui oleh Khalifah untuk digunakan pada anak-anak. 

Ibnu Sina dalam bukunya yang berjudul Risalah as-Siyasah pada bab manajemen 

pendidikan anak, berbicara tentang tongkat sebagai bagian penting dari seni mengajar 

yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik.
54

 

Guru di sekolah dasar disebut mu‟allim, kadang-kadang juga disebut faqih, 

yang secara khusus mengajari teologi. Dalam karyanya tentang pendidikan yang 

ditulis pada tahun 1203, Al-Zarnuji menulis satu bagian khusus tentang kewajiban 
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bagi seorang murid untuk menghormati gurunya. Ia mengutip ungkapan „Ali bin Abi 

Thalib radhiallahu „anhu: “Aku adalah budak dari orang yang mengajariku, meski ia 

hanya mengajariku satu huruf.” Al-Zarnuji adalah seorang penulis kondang yang 

menulis dua karya besar tentang pendidikan. Karya-karyanya itu bertahan hingga kini 

dalam bentuk manuskrip. 

Lembaga pendidikan Islam pertama untuk pendidikan yang lebih tinggi 

tingkatannya adalah Bait Al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) yang didirikan oleh 

Khalifah Ar-Rasyid dan kemudian diteruskan oleh putranya, Al-Makmun (830 M) di 

Baghdad, ibu kota negara.
55

 Selain berfungsi sebagai biro penerjemahan, lembaga ini 

juga dikenal sebagai pusat kajian akademis dan perpustakaan umum, serta memiliki 

sebuah observatorium. Mesti diingat bahwa observatorium-observatorium yang 

banyak bermunculan saat itu juga berfungsi sebagai pusat-pusat pembelajaran 

astronomi. Fungsi lembaga itu persis sama seperti rumah sakit, yang pada awal 

kemunculannya sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan kedokteran. Sedangkan 

akademi Islam yang pertama didirikan yang menyediakan berbagai kebutuhan fisik 

untuk mahasiswanya, dan yang kemudian menjadi model bagi pembangunan 

akademi-akademi lainnya adalah Nizhamiyah yang didirikan pada 1065–1067 M oleh 

Nizham Al-Mulk, seorang menteri dari Persia pada kekhilafahan Bani Saljuk.
56

 

Di semua lembaga pendidikan tinggi teologi, ilmu hadis dijadikan sebagai 

landasan kurikulum, dan metode pengajarannya lebih menekankan pada metode 
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hafalan. Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam karena mampu menghafal 300.000 

hadis. Imam Ahmad bin Hanbal mampu menghafal 1.000.000 hadis. Imam Bukhari 

pernah diuji menghafal seratus hadis lengkap dengan rangkaian para perawi serta 

matn (muatan) hadis-hadis itu.
57

 

Pendidikan dewasa tidak hanya dikembangkan dengan cara-cara yang 

sistematis atau di lembaga-lembaga formal, tetapi juga dilakukan di masjid-masjid 

yang terdapat di semua kota Muslim. Setiap masjid, selain sebagai pusat aktivitas 

keagamaan, juga berfungsi sebagai pusat-pusat pendidikan penting. Ketika seorang 

tamu megunjungi sebuah kota, ia bisa langsung mendatangi masjid jami dengan 

keyakinan ia bisa mengikuti perkuliahan tentang hadis.
58

 

Fenomena semacam itulah yang dicatat oleh Al-Maqdisi ketika ia 

mengunjungi kota Susa. Ahli geografi yang senang mengembara ini (hidup pada abad 

kesepuluh) menemukan berbagai halaqah atau lingkaran-lingkaran pendidikan di 

Palestina, Suriah, Mesir, dan Faris. Ia juga menemukan sekelompok pelajar yang 

berkumpul mengitari seorang guru (faqih), juga lingkaran para pembaca Al-Qur‟an 

dan karya sastra di masjid-masjid. Imam Asy-Syafi‟i sendiri memiliki halaqah 

semacam itu di Masjid „Amr di kota Fushtat. Ia mengajarkan berbagai materi setiap 

pagi hingga wafatnya pada tahun 820 M. Ibnu Hawqal
59

 menyebutkan adanya 

lingkaran belajar serupa di kota Sijistan. Materi yang disampaikan tidak hanya materi 
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keagamaan, tetapi juga linguistik dan puisi. Setiap Muslim memiliki kebebasan untuk 

memilih materi kesukaannya yang disampaikan di masjid-masjid, yang bertahan 

hingga abad kesebelas dalam bentuk sekolah-sekolah Islam.
60

 

Beberapa lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Dinasti 

Abbasiyah di masa Harun Ar-Rasyid. 

1. Kuttab atau Maktab 

Kuttab atau maktab, berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau 

tempat menulis. Jadi kuttab adalah tempat belajar menulis.
61

 Namun akhirnya 

memiliki pengertian sebagai lembaga pendidikan dasar. Kuttab merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang terlama.
62

 Di awal perkembangan Islam, 

kuttab tersebut dilaksanakan di rumah-rumah gutu yang bersangkutan dan 

materi yang diajarkan adalah semata-mata menulis dan membaca syair-syair 

terkenal. Kemudian di akhir abad 1 H, mulai muncul jenis kuttab yang di 

samping memberikan pendidikan menulis dan membaca, juga mengajarkan 

membaca Al-Qur‟an dan pokok ajaran agama. Pada mulanya kuttab 

merupakan pemindahan dari pengajaran Al-Qur‟an yang berlangsung di 

masjid yang sifatnya umum (berlaku untuk anak-anak dan dewasa). Namun 

karena anak-anak pada umumnya sulit untuk menjaga kebersihan masjid, 

maka disediakanlah tempat khusus di samping masjid untuk mereka belajar 

Al-Qur‟an dan pokok-pokok agama. Selanjutnya berkembanglah tempat-
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tempat khusus (baik yang dihubungkan dengan masjid maupun terpisah) 

untuk pengajaran anak-anak dan berkembanglah kuttab-kuttab yang bukan 

hanya mengajarkan Al-Qur‟an, tetapi juga pengetahuan dasar lainnya. Dengan 

demikian kuttab berkembang menjadi lembaga pendidikan dasar yang bersifat 

formal.
63

 

2. Pendidikan Rendah di Istana 

Timbulnya pendidikan rendah di istana untuk anak-anak para pejabat 

didasarkan bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar 

mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah dewasa. Untuk itu, 

khalifah dan keluarganya serta pembesar istana lainnya berusaha 

mempersiapkan anak-anaknya agar sejak kecil sudah diperkenalkan dengan 

lingkungan dan tugas-tugasnya yang akan diembannya nanti. Oleh karena itu, 

mereka memanggil guru-guru khusus untuk memberikan pendidikan kepada 

anak-anak.
64

 

Di istana orang tua muridlah (para pembesar istana) yang membuat rencana 

pelajaran sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh orang tua dan sejalan 

dengan tujuan serta tanggung jawab yang akan dihadapi sang anak kelak. 

Guru pendidikan anak di istana disebut mu‟addib. Kata mu‟addib berasal dari 

kata adab, yang berarti berbudi pekerti. Fungsi mu‟addib adalah mendidikkan 
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budi pekerti dan mewariskan kecerdasan dan pengetahuan-pengetahuan 

orang-orang terdahulu kepada anak-anak pejabat.
65

 

3. Toko-toko Buku 

Selama masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, toko-toko buku berkembang pesat 

seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Uniknya, toko-

toko ini tidak saja menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran (penjualan) 

buku-buku, tetapi juga menjadi pusat studi dengan lingkaran-lingkaran studi 

berkembang di dalamnya. Pemilik toko buku biasanya berfungsi sebagai tuan 

rumah dan kadang-kadang berfungsi sebagai pemimpin lingkaran-lingkaran 

studi tersebut. Ini semua menunjukkan bahwa betap antusias umat Islam masa 

itu dalam menuntut ilmu. 

4. Majelis atau Salon Kesusastraan 

Majelis atau salin kesusasteraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan 

oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada masa 

Khalifah Harun Ar-Rasyid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar 

biasa, karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, 

sehingga khalifah aktif di dalamnya. Pada masa beliau, sering diadakan 

perlombaan antara ahli-ahli syair, diskusi antara fukaha dan juga sayembara 

antara ahli kesenian dan pujangga.
66
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5. Rumah Sakit 

Pada masa Abbasiyah, rumah sakit bukan hanya berfungsi sebagai tempat 

merawat dan mengobati orang sakit, tetapi juga berfungsi  sebagai tempat 

untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan keperawatan dan 

pengobatan. Rumah sakit juga merupakan tempat praktikum dari sekolah 

kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit 

dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Ini pula 

tampaknya yang diterapkan oleh dunia pendidikan modern. Dalam sejarah 

Islam, Bimaristan
67

 adalah rumah sakit Islam pertama yang dibangun oleh Ar-

Rasyid pada awal abad kesembilan, mengikuti model Persia. 

6. Perpustakaan 

Bait Al-Hikmah di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, 

adalah merupakan salah satu contoh dari perpustakaan Islam yang lengkap, 

yang berisi ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, bermacam-macam ilmu 

pengetahuan yang telah  berkembang pada masa itu, dan berbagai buku-buku 

terjemahan dari bahasa Yunani, Persia, India, Qibty, dan Aramy. 

Perpustakaan-perpustakaan dalam dunia Islam pada masa jayanya telah 

menjadi aspek budaya yang penting, sekaligus sebagai tempat belajar dan 

sumber pengembangan ilmu pengetahuan.
68
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7. Masjid 

Pada masa Dinasti Abbasiyah dan masa perkembangan kebudayaan Islam, 

masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi 

dengan berbagai sarana dan fasilitas pendidikan. Seperti tempat untuk 

pendidikan anak-anak, pengajaran orang dewasa (halaqah), juga ruang 

perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap.
69

 

Masjid dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas dan 

pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, penyelenggaraan pendidikan di 

masjid sangat didukung oleh pemerintah, seperti Harun Ar-Rasyid dan 

dilanjutkan oleh khalifah sesudahnya. Di mana saja Islam tersebar pada abad 

pertama dengan perkembangannya yang luar biasa. Tradisi masjid sebagai 

pusat peribadatan juga menyertainya. Dengan demikian, wajar apabila 

Khalifah Abbasiyah sedikit demi sedikit melihat pentingnya masjid bukan 

hanya sebagai tempat peribadatan, melainkan juga sabagai pusat pengajaran 

bagi kaum muda.
70

 

8. Rumah-rumah Para Ulama 

Pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan 

Islam, banyak rumah para ulama yang dijadikan tempat belajar dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Di antara rumah para ulama yang dijadikan 
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tempat belajar adalah rumah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ali ibn Muhammad al-

Fasihi, dan lain-lain. 

9. Madrasah 

Madrasah sangat diperlukan keberadaannya sebagai tempat untuk menerima 

ilmu pengetahuan agama secara teratur dan sistematis. Sebab didirikannya 

madrasah adalah karena masjid-masjid telah dipenuhi dengan pengajian-

pengajian dari para guru yang semakin banyak, sehingga mengganggu 

kenyamanan orang salat. Di samping itu juga karena pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan setalah semakin berkembangnya kegiatan penerjemahan 

buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab.
71

 

H. Kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Segala prestasi yang berhasil diukir Khalifah Harun Ar-Rasyid di atas tidak 

terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh beliau sebagai pemimpin 

tertinggi. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Ar-Rasyid. 

1. Bidang Kesehatan 

a. Mendirikan rumah sakit. 

b. Mendirikan lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi. 

2. Bidang Sosial 

a. Membangun pemandian umum.
72

 

3. Bidang Militer 

a. Menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam kemiliteran. 

b. Membekali pasukan pemanah dengan pelontar nafa, pakaian anti api, dan 

pelontar bahan yang mudah terbakar untuk dilontarkan ke arah pasukan 

musuh. 
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c. Melibatkan arsitek yang bertugas membangun mesin pengepung seperti 

katapul, pelontar, dan pendobrak dalam pasukan. 

d. Mengiringi pasukan dengan rumah sakit dan ambulans berbentuk gerobak 

yang ditarik oleh unta.
73

 

 

4. Bidang Pendidikan 

a. Memuliakan guru dan ulama. 

b. Mendirikan perpustakaan-perpustakaan. 

c. Menerjemahkan buku-buku pengetahuan ke dalam bahasa Arab.  

d. Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. 

e. Menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. 

f. Melibatkan peran orangtua dalam pendidikan. 

g. Kurikulum berpusat pada Qur‟an. 

h. Mengutamakan ta‟dib dalam pendidikan. 

Kedelapan kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang pendidikan akan 

dijelaskan lebih detail di Bab IV. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID 

 Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan-kebijakan pendidikan 

yang dibuat dan diterapkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam masa keemasan 

Islam dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. 

A. Memuliakan Guru dan Ulama 

Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang cinta pada para 

ulama. Ia mengagungkan dan memuliakan agama serta membenci debat dan omong 

kosong. Al-Qadhi Al-Fadhil berkata di dalam risalahnya: “Aku tidak pernah 

mengetahui sama sekali jika seorang raja memiliki perjalanan ilmiah, kecuali Ar-

Rasyid. Sesungguhnya dia pergi bersama kedua putranya, Al-Amin dan Al-Ma‟mun 

untuk mendengarkan kitab Al-Muwatha‟ dari Imam Malik rahimahullah.” Al-Qadhi 

Al-Fadhil melanjutkan, “Naskah asli Al-Muwatha‟ hasil pendengaran Ar-Rasyid 

berada di gudang penyimpanan penduduk Mesir.”
1
 

Harun Ar-Rasyid dikirim oleh ayahnya ke Madinah untuk belajar kepada 

Imam Darul Hijroh, Imam Malik rahimahullah. Duduk bersama di majelis ilmunya 

mempelajari fikih dan hadis. Oleh karena itu, guru besar fikih dan hadis untuk Ar-

Rasyid adalah Imam Malik. Ketika Ar-Rasyid menjadi khalifah, ia sangat 

menghormati Imam Malik dan kepada semua karya-karya gurunya tersebut, salah 

satunya adalah Al-Muwatha‟. Saat itulah Ar-Rasyid menjadikan Imam Malik sebagai 
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salah satu panduan dalam memimpin negara. Ar-Rasyid juga sangat mengagumi 

Imam Syafi‟i rahimahullah. Begitu hormatnya Ar-Rasyid kepada Syafi‟i meski usia 

mereka setara. Ar-Rasyid pernah berkata: “Aku berharap mudah-mudahan Allah 

subhnahu wata‟ala memperbanyak orang seperti engkau, wahai Syafi‟i, di dalam 

keluarga besarku.”
2
 

Khalifah Ar-Rasyid sangat menjamin kesejahteraan hidup para guru. Ketika 

sekolah-sekolah didirikan, maka ditentukan para guru yang mengajar serta gaji 

bulanan yang diatur oleh bendahara umum. Gaji ini juga diperoleh dari badan-badan 

wakaf yang digunakan untuk memberikan infak untuk urusan tersebut. Gaji yang 

diberikan berbeda-beda menurut kedudukan pengajar atau masukan wakaf, meskipun 

begitu masih cenderung mewah dan cukup banyak. Di antara pengajar itu adalah Az-

Zajaj yang mendapatkan rizki sebanyak dua ratus dinar setiap bulan sebagai fuqaha 

dan ulama. Begitu juga dengan Hakim Al-Muqtadir bin Daraid
3
 yang mendapatkan 

lima puluh dinar pada setiap bulannya, padahal ia datang ke Baghdad dalam keadaan 

miskin.
4
 Satu dinar pada masa itu jika dirupiahkan sekarang nilainya sekitar dua juta 

rupiah, dua ratus dinar berarti sekitar empat ratus juta rupiah, sebuah angka yang 

sangat jauh di atas gaji para guru di Indonesia hari ini, dan itu terjadi 10 abad lalu. Ini 
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 Muhammad Amin Al-Jundi, Mi‟ah Qishshah wa Qishshah fi Aniis Ash-Shalihiin wa Samiir 

Al-Muttaqiin, Juz II, h. 10 dikutip oleh alsofwah.or.id. 
3
 Ibnu Daraid adalah nama dari Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Daraid Al-Bashri (223-

321 H/838-933 M). Terdepan di masanya dalam bidang bahasa dan sastra. Lahir di Bashrah dan wafat 

di Baghdad. Di antara kitabnya yang terkenal adalah Jamrah Al-Lughah. 
4
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menunjukkan bahwa Ar-Rasyid sangat mengayomi orang-orang berilmu dan para 

guru, dan memang seperti itulah Islam. 

Ahli ilmu agama harus di tempatkan oleh seorang pemimpin di atas dirinya. 

Ahli agama akan bisa memberi teguran kepada pemimpin jika ia salah. Negeri 

Muslim akan hadir kebesarannya ketika mereka menghormati ahli ilmu. Hal ini sudah 

dibuktikan tidak hanya oleh Ar-Rasyid, tetapi juga para pemimpin Muslimin yang 

lain seperti Saifuddin Qutuz, panglima Islam dalam Perang „Ain Jalut
5
 yang masa 

kepemimpinannya dikawal oleh para ulama, atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang 

sangat menghormati guru spritualnya, Aq Syamsuddin. Saat ini ketika banyak 

masalah merundung negeri ini, tak terkecuali dalam pendidikan, barangkali hal 

tersebut disebabkan dengan belum termuliakannya para guru dan ulama di negeri ini. 

B. Mendirikan Perpustakaan 

Khalifah Ar-Rasyid memerintahkan untuk membangun perpustakaan-

perpustakaan agar minat baca rakyatnya dapat difasiltasi di seluruh wilayah 

Abbasiyah, tidak hanya di Baghdad. Pada masa itu perpustakaan merupakan sarana 

untuk belajar, hingga umat Islam mampu membangun peradaban besar yang bertahan 

beberapa abad lamanya.
6
 Hal tersebut menunjukan betapa pentingnya perpustakaan 

dalam pengembangan suatu bangsa. Dalam hal ini perpustakaan memiliki peran yang 

                                                           
5
 Perang Ain Jalut berlangsung pada tanggal 3 September 1260 M di Lembah Jezreel, Galilee, 

Palestina, antara pasukan Mamluk Mesir yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz menghadapi pasukan 

Mongol Tartar yang dipimpin oleh Kitbuqa. Pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh pasukan 

Muslimin dengan terbunuhnya Kitbuqa di tangan Saifuddin Qutuz sekaligus membuktikan bahwa 

pasukan Tartar bukanlah pasukan yang tidak bisa dikalahkan. 
6
 Yanto, “Sejarah Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah”. 

Jurnal Tamaddun, Vol. 15 No. 1 (Januari–Juni 2015), h. 240. 
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sangat penting, karena banyak ilmu pengetahuan, informasi dan dokumentasi yang 

disediakan oleh perpustakaan. Banyak literatur yang mengungkapkan bahwa 

perpustakaan sebagai tempat aktivitas belajar, yang kegiatannya hampir sama dengan 

apa yang dilakukan di sekolah-sekolah. Fungsi dan peran perpustakaan ini banyak 

diadopsi oleh perpustakaan di negara maju seperti Inggris, Australia dan Kanada. 

Banyak perpustakaan diubah menjadi learning center atau resources center. Hal ini 

untuk mengidentifikasikan bahwa perpustakaan yang diperankan pada masa kejayaan 

Islam sangat penting dan representatif untuk pengembangan dan memajukan 

masyarakat.
7
 

Dari berbagai perpustakaan keemasan Islam itu, yang paling terkenal adalah 

Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan (House of Wisdom) 

adalah perpustakaan sekaligus lembaga pendidikan Islam pertama yang didirikan oleh 

Ar-Rasyid di ibu kota negara, Baghdad. Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi 

sebagai sebuah perpustakaan ataupun gudang buku, tapi Bait Al-Hikmah juga 

memiliki biro penerjemahan serta tempat berkumpulnya kaum cendikiawan dan 

intelektual dari berbagai penjuru kerajaan.
8
 Bait Al-Hikmah memiliki beberapa fungsi 

dan bagian sebagai berikut. 

1. Perpustakaan 

Bagian perpustakan ini merupakan divisi untuk meneliti kitab-kitab dari tiap-

tiap penyimpangan dan kebenaran. Kitab-kitab tersebut disusun di atas rak-rak 
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8
 Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat, 
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dan bisa diambil oleh siapa saja yang membutuhkannya. Perpustakaan ini juga 

dilengkapi dengan ruang tersendiri untuk para penyalin, penjilid, dan 

pustakawan.
9
 Di antara cara menambah buku Bait Al-Hikmah adalah dengan 

membeli buku, di mana dalam pembelian buku ini Khalifah Al-Ma‟mun telah 

mengutus utusan ke Konstantinopel untuk menghadirkan buku apapun 

bentuknya. Terkadang, beliau sendiri yang langsung pergi membeli. Pernah 

pada suatu misi, Khalifah Al-Ma‟mun menulis surat kepada Raja Romawi 

untuk meminta izin menumbuhkembangkan ilmu-ilmu kuno yang tersimpan 

dan menjadi warisan bangsa Yunani. Meskipun sempat dilarang namun pada 

akhirnya Raja Romawi menyambut baik seruan itu. Al-Ma‟mun kemudian 

menyiapkan duta keilmuan, menambah beberapa rombongan penerjemah, dan 

mengangkat pemimpin sebagai mushrif (penanggung jawab) di perpustakaan 

Bait Al-Hikmah. Lalu dimulailah perjalanan utusan itu ke tiap-tiap daerah 

yang berbeda yang mereka anggap terdapat kitab-kitab perbendaharaan 

Yunani Kuno, hingga akhirnya mereka kembali dan mengkaji kitab-kitab itu. 

Ada juga dengan cara lain, di mana khalifah mengutus para utusan Islam ke 

negeri asing, kemudian menunjukkan kitab-kitab yang ada pada mereka, atau 

menerima jizyah (pembayaran upeti) yang kadang-kadang wajib dibayar 

dengan buku. Begitulah perpustakaan ini mendapatkan beragam buku yang 

berbeda-beda.
10

 Koleksi perpustakaan yang dimiliki Bait Al-Hikmah dibagi 
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menjadi beberapa kelompok yang disusun berdasarkan kepemilikan koleksi, 

seperti koleksi yang dikumpulkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yang diberi 

nama Khizanah Ar-Rasyid, koleksi yang dikumpulkan oleh Khalifah 

Abdullah Al-Ma‟mun yang diberi nama Khizanah Al-Ma‟mun, kemudian 

sisanya ditempatkan menurut subjek.
11

 

2. Pusat Penerjemahan 

Khalifah sangat memberikan perhatian bagi para penerjemah di Bait Al-

Hikmah, beliau menentukan penanggung jawab dalam urusan ini pada setiap 

divisi bahasa sebagai pengawas terhadap siapa yang menerjemahkan buku-

buku kunonya, memberikan gaji kepada mereka dengan gaji yang sangat besar 

setiap bulannya, yakni 500 dinar atau setara dengan dua kilogram emas. 

Poin ini akan dibahas lebih rinci pada bagian C. 

3. Pusat Kajian dan Karangan 

Ini merupakan hal paling penting bagi perkembangan perpustakaan. Para 

penulis mengarang kitab-kitab khusus di perpustakaan ini. Mereka berada di 

bawah Divisi Penulisan dan Penelitian dalam perpustakaan, atau ada yang 

menulis di luar naungan perpustakaan, tetapi memberikan karya mereka 

kepada pihak perpustakaan ini. Kemudian, para pengarang itu mendapatkan 

pemasukan yang besar dari khalifah. Bahkan para penyalin di Bait Al-Hikmah 

bisa memilih sesuai ketetapan khusus, yang meliputi segala bidang. Asy-
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Syu‟ubi adalah salah seorang ulama abad ketiga, yang menyalin di Bait Al-

Hikmah untuk Khalifah Ar-Rasyid dan Al-Ma‟mun.
12

 

4. Menara Astronomi (Observatorium Astronomi) 

Pada masa Khalifah Al-Ma‟mun, beliau membangun menara falak 

(astronomi) ini di sebuah tempat di Asy-Syamsyiah dekat Baghdad agar bisa 

memantau wilayah Bait Al-Hikmah. Beliau mendirikan itu agar ilmu falak 

termasuk dalam pendidikan ilmu pengetahuan sehingga para penuntut ilmu 

bisa mempraktikkan teori-teori ilmiah yang dipelajarinya. Menara astronomi 

ini juga digunakan oleh para ilmuwan astronomi, geografi, dan matematika. 

Seperti Al-Khawarizmi, anak-anak Musa bin Syakir, juga Al-Biruni. Menara 

tersebut juga digunakan oleh Al-Ma‟mun untuk menghitung peredaran 

bumi.
13

 

5. Sekolah 

Khalifah sesudah Ar-Rasyid juga begitu dekat dengan para ilmuwan terkenal 

di masanya. Beliau mengamanahkan kepada mereka untuk memberikan 

pelajaran dan mendidik anak-anaknya. Khalifah pun memberikan hadiah yang 

sangat besar kepada mereka. Di antara para ilmuwan itu adalah Al-Kisa‟i „Ali 

bin Hamzah, yang begitu diperhatikan dan dicukupi kebutuhannya pada masa 

Khalifah Al-Ma‟mun, yang juga mempercayakannya untuk mengajarkan 

nahwu kepada anaknya. Dia sendiri adalah seorang ahli ilmu nahwu dan 
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bahasa yang sangat hebat. Selain itu ada Ibnu Sikit
14

 yang dipercaya mendidik 

Ja‟far Al-Mutawakkil, khalifah kesembilan Dinasti Abbasiyyah. Sedemikian 

tinggi pergerakan para ilmuwan yang bermacam-macam, membuat nama 

mereka diorbitkan dan sejajar dengan para fuqaha. Sebagian di antara mereka 

mengambil rezeki dari profesi mereka. Seperti Az-Zajaj yang mendapatkan 

rezeki sebagai fuqaha maupun ulama, dan gajinya itu dua ratus dinar setiap 

bulan. Sementara ulama lain seperti Hakim Al-Muqtadir „Ali bin Daraid yang 

mendapatkan lima puluh dinar setiap bulan. Padahal saat itu ia datang ke 

Baghdad dalam keadaan miskin.
15

 

Ketika sekolah-sekolah berdiri, lalu ditentukan guru-guru yang mengajar, 

maka ditetapkanlah untuk mereka gaji bulanan yang diatur oleh bendahara 

umum, atau dari badan-badan wakaf yang digunakan untuk memberikan infak 

untuk urusan tersebut. Gaji ini berbeda-beda menurut kedudukan pengajar dan 

masukan wakaf, tapi lebih cenderung mewah dan cukup banyak.
16

 Pada masa 

Ar-Rasyid dan Al-Ma‟mun, Bait Al-Hikmah begitu besar perannya dengan 

menjadikan sebuah lembaga bagi pelajar dan pengajar dalam kedudukan yang 

sama.
17

 

Sedangkan metode yang digunakan dalam pendidikan di Bait Al-Hikmah 

dibuat dalam dua aturan. Metode muhadharah (ceramah), metode dialog dan 
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 Ibnu Sikit adalah nama dari Abu Yusuf bin bin Yakub bin Ishak (186-244 H/802-858 M). 

Ahli dalam bahasa dan sastra. Hinga pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, beliau mempercayakan 

kepadanya untuk mendidik putra-putranya. 
15
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wacana, serta diskusi. Guru yang mengisi ceramah-ceramah perkuliahan 

berada di tempat yang besar. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi, kemudian 

sekumpulan murid berkumpul. Ia menerangkan kepada mereka apa yang 

menjadi uraian dari muhadharah. Lalu mereka mulai berdialog sesuai materi 

dan ustaz atau syekh menjadi rujukan akhir dari materinya. Murid-murid 

berpindah-pindah dari satu halaqah ke halaqah lain, mempelajari berbagai 

cabang ilmu dalam tiap-tiap halaqah tersebut. 

Pendidikan meliputi cabang-cabang ilmu seperti filsafat, falak, kedokteran, 

matematika, berbagai macam bahasa seperti Yunani, Persia, India di samping 

bahasa Arab. Setelah lulus dari pendidikan di Bait Al-Hikmah, mereka diberi 

ijazah oleh para guru, sebagai bukti bahwa mereka telah mendalami ilmu 

tersebut. Jika di antara mereka ada yang mendapatkan peringkat istimewa 

maka akan diberikan ijazah bahwa dia telah mendapatkan nilai istimewa 

dalam pelajarannya, dan yang berhak memberikan ijazahnya adalah gurunya 

langsung, bukan orang lain. Di antara cara pemberian ijazah itu adalah 

seorang guru menulis bagi yang telah lulus, ijazah yang menyebutkan nama 

murid, syekhnya, madzhab fikihnya, serta tanggal dikeluarkannya ijazah.
18

 

6. Kantor Bait Al-Hikmah 

Kantor Bait Al-Hikmah di Baghdad dikelola oleh sejumlah mudir (direktur) 

para ilmuwan. Mereka mendapatkan gelar “Shahib”. Direktur Bait Al-Hikmah 

ini disebut sebagai Shahib Bait Al-Hikmah. Sedangkan mudir pertama Bait 
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Al-Hikmah adalah Sahal bin Harun Al-Farisi (215 H/830 M). Awalnya dia 

diangkat oleh Khalifah Ar-Rasyid sebagai penanggungjawab perbendaharaan 

kitab-kitab Hikmah yang disalin dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab dan 

apa yang didapatinya dari semua hikmah Persia.
19

 Baru ketika Al-Ma‟mun 

menjadi khalifah, Sahal ditetapkan sebagai Direktur Bait Al-Hikmah. Dia 

dibantu oleh Said bin Harun yang dijuluki Ibnu Harim dan Hasan bin Marar 

Adz-Dzabi. 

Al-Qalqasyandi memberikan gambaran tentang perpustakaan Baghdad dengan 

ungkapan. “Koleksi buku paling besar dalam sejarah Islam ada tiga. Salah 

satunya adalah koleksi para Khalifah Abbasiyyah di Baghdad. Di sana 

terdapat buku-buku yang tidak diketahui berapa banyaknya, dan tidak ada 

yang dapat menyamai keelokannya. Sedangkan koleksi besar yang kedua ada 

di Kairo, kemudian yang ketiga di Cordova.”
20

 

Pada intinya, fungsi utama Bait Al-Hikmah adalah sebagai pusat pelestarian 

pengetahuan yang tak ternilai harganya, sebuah fakta yang tercermin dalam istilah-

istilah yang dipakai oleh sejarawan Arab pada waktu itu untuk menggambarkan 

proyek tersebut, seperti Perbendaharaan Buku-buku Kebijaksanaan atau 

Perbendaharaan Kebijaksanaan. Para ahli yang bergabung dengan lembaga kerajaan 

ini tak jarang menjadi staf observatorium sang khalifah dan juga turut serta dalam 

eksperimen-eksperimen ilmiah yang diperintahkannya. Akan tetapi, Bait Al-Hikmah 
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juga memainkan peran penting dalam pengembangan karya-karya kesusastraan 

Abbasiyah.
21

 

Awalnya, khalifah kedua Abbasiyah Abu Ja‟far Al-Manshur mengkhususkan 

pembangunan untuk buku-buku bagus yang bersumber dari tulisan-tulisan bangsa 

Arab dan terjemahan dari bahasa yang berbeda-beda. Tapi, tampaknya semua 

terjemahan awal ini tidak dilakukan dengan baik sehingga harus direvisi, dan 

diterjemahkan ulang pada masa Ar-Rasyid dan Al-Ma‟mun.
22

 Ar-Rasyid 

membuatkan bangunan khusus untuk memperbaiki ruang lingkup sebagian besar 

buku-buku yang ada dan terbuka dihadapan para pengajar dan penuntut ilmu. Ar-

Rasyid kemudian membuatkan sebuah tempat yang sangat luas dan megah, sehingga 

buku-buku simpanan itu dipindahkan ke tempat tersebut, yang kemudian diberi nama 

Bait Al-Hikmah. Maka berkembang pesatlah setelah itu dan menjadi pusat akademi 

ilmiah paling terkenal dalam sejarah.
23

 

Sejumlah besar dana publik juga dialokasikan untuk Bait Al-Hikmah dan 

proyek-proyek pengayaan kultural dan intelektual. Para utusan Abbasiyah ke kerajaan 

Bizantium saingan mereka sering juga membawa pesan permohonan salinan naskah-

naskah Yunani, sehingga berhasil mendapatkan karya-karya Plato, Aristoteles, 

Hippokrates, Galen, dan Euklides. Salinan mahakarya Ptolomaeus dalam bidang 

astronomi, yang segera masyhur di dunia Arab dan selanjutnya di dunia Latin, seperti 

Almagest, konon termasuk salah satu syarat damai antara dua kekuatan adidaya 
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tersebut.
24

 Bait Al-Hikmah juga dapat dikatakan sebagai simbol dari kehidupan 

manusia yang memiliki kecerdasan intelektual dan berperadaban tinggi. Karena 

penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dapat merasuki sendi-sendi kehidupan 

manusia yang paling dalam, yaitu ruang akal dan pemikiran, dan memberikan efek 

yang lebih besar dari sekedar penguasaan jasmani belaka. 

Bait Al-Hikmah hancur bersamaan dengan runtuhnya Dinasti Abbasiyah 

akibat serangan bangsa Mongol (Tartar) yang dipimpin oleh Hulaghu Khan, cucu dari 

Genghis Khan.
25

 Selain Bait Al-Hikmah, tercatat sejumlah perpustakaan lain ikut 

dihancurkan. Sebagian dari perpustakaan itu antara lain Perpustakaan „Umar Al-

Wakidi, Perpustakaan Darul Ilmi, Perpustakaan Nizamiyah, Perpustakaan Madrasah 

Muntansiriyah, Perpustakaan Al-Baiqani, Perpustakaan Muhammad bin Al-Husain, 

dan Perpustakaan Ibnu Kamil.
26

 

Diperkirakan, orang-orang Tartar telah membawa kitab-kitab bernilai ke ibu 

kota Mongol untuk dimanfaatkan ilmu yang ada di dalamnya. Padahal, orang-orang 

Tartar sendiri dikenal lebih suka menghancurkan, tidak suka membaca, dan tidak 

ingin belajar. Orang-orang Tartar melemparkan buku-buku peninggalan Islam ke 

sungai Tigris sehingga warna air sungai berubah menjadi hitam karena tinta buku. 

Bahkan, ada yang mengatakan, tentara berkuda pasukan Tartar menyeberangi sungai 

di atas jilid-jilid buku yang besar dari tepi sungai ke tepi yang lain. Inilah puncak 

kejahatan yang melanggar hak kemanusiaan. Sayangnya, sangat sedikit karangan 
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ilmiah yang dapat diselamatkan dari kehancuran tersebut. Adapun buku-buku yang 

berhasil diselamatkan, kemudian diakui oleh banyak kalangan ilmuwan Barat sebagai 

temuan mereka. Temuan tersebut menjadi sebab penting dalam pergerakan ilmiah 

modern di Eropa. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Bait Al-Hikmah di Baghdad 

sangat berperan besar dalam peradaban manusia, di mana temuannya menjadi sarana 

penting dari temuan-temuan pada masa sekarang.
27

 

Perpustakaan-perpustakaan lain juga turut menghiasi gemerlap ilmu 

pengetahuan Dinasti Abbasiyah era Khalifah Ar-Rasyid ini. Perpustakaan-

perpustakaan lainnya yang dibangun oleh kalangan bangsawan atau orang-orang kaya 

sebagai lembaga-lembaga kajian yang terbuka untuk umum, menyimpan sejumlah 

koleksi buku logika, filsafat, astronomi dan bidang ilmu lainnya. Para pelajar dan 

para ahli dapat mengakses buku-buku yang mereka inginkan dengan mudah, bahkan 

ke perpustakaan-perpustakaan pribadi. Pada pertengahan abad kesepuluh, kota Mosul 

memiliki perpustakaan yang dibangun oleh salah seorang penduduknya. Di dalam 

perpustakaan itu, para pelajar yang mengunjunginya bisa mendapatkan kertas dan alat 

tulis lain secara gratis. Perpustakaan (khizanat al-kutub) dibangun di Syiraz oleh 

penguasa Buwaihi, Adud Ad-Dawlah (977–982 M) yang semua buku-bukunya 

disusun di atas lemari-lemari, didaftar dalam katalog, dan diatur dengan baik oleh staf 

adminstratur yang berjaga secara bergiliran. Pada abad yang sama, kota Bashrah 

memiliki sebuah perpustakaan yang di dalamnya para sarjana bekerja dan 

mendapatkan upah dari pendiri perpustakaan. Dan di Rayy, kota kelahiran Ar-Rasyid, 
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terdapat sebuah tempat yang disebut “Rumah Buku”. Dikatakan bahwa tempat itu 

menyimpan ribuan manuskrip yang diangkut oleh lebih dari empat ratus ekor unta. 

Seluruh naskah-naskah itu kemudian di daftar dalam sepuluh jilid katalog. 

Perpustakaan-perpustakaan itu digunakan untuk tempat pertemuan dan diskusi 

ilmiah.
28

 

Gambaran di atas menunjukkan betapa banyak perpustakaan yang tidak kecil 

perannya dari perpustakaan Baghdad di dunia Islam. Demikian itu dikarenakan para 

khalifah dan pemimpin Muslimin berlomba-lomba mengumpulkan buku, sampai-

sampai khalifah Andalus saat itu, Abdurrahman An-Nashir mengutus orang-orang ke 

seluruh penjuru negeri Timur, untuk membelikannya kitab-kitab pada awal masa 

kekuasaannya.
29

 Perpustakaan Baghdad, dengan begitu banyaknya perpustakaan 

Islam lainnya, berperan besar dalam kebangkitan ilmu di segala ruang lingkup 

kehidupan bagi kaum Muslimin pada abad pertama dan memberikan pengaruh 

terhadap peradaban manusia.
30

 

Perpustakaan juga digunakan untuk mencetak banyak para ilmuwan yang 

menjadi penggerak berbagai macam ilmu pengetahuan. Di antara para ilmuwan 

tersebut adalah Al-Khawarizmi yang menjadi pencipta ilmu aljabar. Begitu pula Ar-

Razi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Nafis, Al-Idrisi, dan ratusan ilmuwan lain yang turut 
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berkiprah dalam pemikiran Islam, yang menggali penemuan-penemuannya di 

perpustakaan Baghdad dan perpustakaan Islam lainnya.
31

 

Sesuai dengan sunnatullah, bahwa masa kejayaan dan kehancuran itu 

dipergilirkan di antara umat manusia agar kita dapat mengambil pelajaran, Bait Al-

Hikmah memang sudah tidak ada hari ini, tetapi catatan-catatan sejarah, bukti-bukti 

arkeologis, dan contoh-contoh yang masih ada di tempat lain dari periode saat itu 

cukup memberi petunjuk tentang kegemilangan masa itu, dan tugas kita hari ini 

adalah menghadirkan kegemilangan itu kembali di tengah-tengah kita. Indonesia 

sudah memiliki begitu banyak perpustakaan yang tersebar di seluruh penjuru wilayah, 

baik perpustakaan sekolah, daerah, maupun nasional, dan itu merupakan salah satu 

langkah untuk menyukseskan pendidikan di negeri ini. 

C. Menerjemahkan Buku-buku Pengetahuan ke dalam Bahasa Arab 

Salah satu kebijakan Ar-Rasyid yang cukup masyhur sampai hari ini adalah 

proyek penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan bahasa asing ke dalam bahasa 

Arab. Gerakan penerjemahan ini merupakan bentuk dari asimilasi antara bangsa Arab 

dengan bangsa-bangsa lain yang telah terlebih dahulu mengalami perkembangan 

dalam bidang ilmu pengetahuan. Penyebabnya adalah karena banyaknya bangsa-

bangsa non-Arab yang masuk Islam pada masa Dinasti Abbasiyah.
32

 Di antara buku-

buku yang diterjemahkan adalah buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Persia, 
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Sansekerta, Suriah, dan Yunani.
33

 Pengaruh Yunani terlihat melalui terjemahan-

terjemahan dalam bidang ilmu, khususnya filsafat. Pengaruh India sangat terlihat 

dalam bidang kedoteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh 

Persia sangat kuat dalam bidang pemerintahan, filsafat, dan sastra.
34

 

Proyek penerjemahan ini disebut juga sebagai gerakan intelektual dalam 

sejarah Islam, sehingga dikenal sebagai kebangkitan terkenal dalam seluruh sejarah 

pemikiran dan budaya. Peradaban Yunani memang cukup memberikan pengaruhnya, 

dalam tempo tiga perempat abad setelah berdirinya Baghdad, dunia literatur Arab 

telah memiliki karya-karya filsafat utama Aristoteles, karya para komentator neo-

Platonis, dan tulisan-tulisan kedokteran Galen.
35

 Al-Khawarizmi merupakan salah 

satu tokoh ilmuwan yang terbantu dengan kebijakan Ar-Rasyid ini. Ia menyusun 

karya besarnya, Surah Al-Aradh (Gambar/Peta Bumi) dengan mengacu pada buku 

Geography karya ilmuwan Yunani, Ptolemius yang telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab.
36

 

Peradaban lain yang banyak berpengaruh adalah India, Sekitar 154 H/771 M, 

seorang pengembara India memperkenalkan naskah astronomi ke Baghdad yang 

berjudul Barahmasphu As-Siddhanta (bahasa Arab, Sindhind), yang atas perintah Al-

Manshur diterjemahkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Fazari (meninggal antara 

796 dan 806), yang kemudian menjadi astronom Muslim pertama. Islam memang 
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memberikan rangsangan penting untuk mempelajari astronomi sebagai cara untuk 

menetapkan arah salat. Al-Khawarizmi juga menjadikan karya terjemahan Al-Fazari 

itu sebagai rujukan utamanya untuk menulis tabel astronominya yang terkenal.
37

 

Setelah Yunani dan India, kebudayaan lain yang perlu dicatat di sini adalah 

kebudayaan Persia. Selain kesenian dan kaligrafi, pengaruh sastra Persia, sangat 

tampak dalam kebudayaan orang Arab. Karya sastra paling awal dalam bahasa Arab 

yang diwariskan kepada kita adalah Kalilah wa Dimnah, sebuah karya terjemahan 

dari bahasa Persia Tengah, yang juga terjemahan dari bahasa Sansekerta. Versi 

bahasa Arab memiliki kedudukan penting karena versi bahasa Persianya telah hilang, 

begitu pula versi Sanskrit. Versi bahasa Arabnya menjadi landasan bagi semua 

terjemahan karya sastra itu ke dalam 40 bahasa, termasuk bahasa-bahasa Eropa, 

Ibrani, Turki, Ethiopia, dan Melayu.
38

 Dinasti Abbasiyyah memunculkan nuansa 

Persia dalam gaya yang sangat elegan, imajinasi yang sangat hidup, dan ungkapan-

ungkapan bersayap. Karya-karya sastra Arab seperti Aghani, Al-Iqd Al-Farid dan 

Siraj Al-Muluk karya At-Thurthusyi penuh dengan rujukan terhadap sumber-sumber 

Indo-Persia yang lebih awal, terutama ketika membahas persoalan etika, 

kebijaksanaan, politik, dan sejarah.
39

 

Al-Qhadi Said Al-Andalusi mengungkapkan bahwa Khalifah Al-Ma‟mun 

membentuk tim akademik khusus untuk menerjemahkan ilmu yang berbeda-beda. Ia 
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merekrut para penerjemah besar dari seluruh dunia. Di antaranya adalah Abu Yahya 

bin Bathriq, Hunayn bin Ishaq, dan Yuhana bin Masawayh.
40

 

Abu Yahya bin Al-Bathriq (meninggal antara 796 dan 806 M), salah satu 

penerjemah pertama dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab yang terkenal karena 

menerjemahkan karya-karya Galen dan Hippocrates untuk Al-Manshur, dan karya 

Ptolemius, Quadripartitum, untuk khalifah lainnya.
41

 Element karya Euclid dan 

Almagest, dalam bahasa Arab disebut Al-Majisthi atau Al-Mijisthi (berasal dari 

bahasa Yunani, megistc, yang berarti “terbesar”), sebuah karya besar Ptolemius 

tentang astronomi mungkin juga telah diterjemahkan pada masa yang sama. Namun, 

tampaknya semua terjemahan awal ini tidak dilakukan dengan baik sehingga harus 

direvisi, dan diterjemahkan ulang pada masa Ar-Rasyid dan Al-Ma‟mun.
42

 

 “Ketua Para Penerjemah” adalah Hunayn bin Ishaq (809–873 M), seorang 

sarjana terbesar dan figur terhormat pada masanya. Hunayn adalah pemeluk Kristen 

Nestor dari Hirah.
43

 Khalifah mengangkat Hunayn menjadi pengawas perpustakaan 

akademinya, dan dalam tugasnya ini Hunayn diserahi tanggung jawab 

menerjemahkan karya-karya ilmiah, dibantu oleh anaknya, Ishaq, dan keponakannya, 

Habaisy bin Al-Hasan, yang telah ia latih. Dalam berbagai hal, Hunayn memang telah 
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menerjemahkan naskah berbahasa Yunani ke bahasa Suriah, dan rekan-rekannya 

melakukan langkah berikutnya, yaitu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab.
44

 

Hermeneutica, karya Aristoteles, misalnya, diterjemahkan untuk pertama 

kalinya dari bahasa Yunani ke bahasa Suriah oleh Hunayn, kemudian dilanjutkan 

oleh anaknya, yang lebih baik pemahaman bahasa Arabnya, dan kemudian menjadi 

penerjemah terbesar karya-karya Aristoteles. Di antara buku-buku berbahasa Arab 

lainnya, Hunayn tampak telah mempersiapkan penerjemahan buku Galen, 

Hippocrates, dan Dioscorides, juga karya Plato, Republic (Siyasiah), dan karya 

Aristoteles, Categories (Maqulat), Physics (Thabi‟iyat), dan Magna Moralia 

(Khulqiyat). Di antara semua karya itu, karya utamanya adalah terjemahan ke bahasa 

Suriah dan bahasa Arab hampir semua tulisan ilmiah Galen. Tujuh buku Galen 

tentang anatomi, yang versi Yunaninya tidak ditemukan lagi, untung saja telah 

diterjemahkan ke versi bahasa Arab.
45

 

Yuhana bin Masawayh diangkat untuk menerjemahkan buku-buku 

pengobatan lama yang diperoleh dari Ankara dan Amuriah pada masa Khalifah Harun 

Ar-Rasyid. Khalifah juga menyediakan staf untuk membantu pekerjaannya. Kegiatan 

penerjemahan ini juga dilanjutkan oleh Khalifah Ar-Ma‟mun. Seperti ayahnya, Al-

Ma‟mun berupaya keras untuk mengumpulkan dan menerjemahkan berbagai karya 

ilmu pengetahuan dan filsafat dari Yunani, Persia, dan India. al-Ma‟mun bahkan 
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mengeluarkan biaya sebesar 300.000 dinar (sekitar 660 miliar saat ini) untuk 

menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani.
46

 

Era penerjemahan yang panjang dan produktif pada masa awal Dinasti 

Abbasiyyah ini juga diikuti dengan era penulisan karya-karya orisinal. Pada abad ke-

10, bahasa Arab, yang pada masa pra-Islam merupakan satu-satunya bahasa syair, 

dan pada masa Rasulullah menjadi bahasa wahyu dan agama, telah berkembang 

dengan cara yang menakjubkan, dan tidak ada bandingnya dalam sejarah, menjadi 

sebuah media yang terbukti mampu menjadi sarana ekspresi pemikiran ilmiah dan 

menampung gagasan filosofis tingkat tinggi. Sementara itu, bahasa Arab telah 

memantapkan dirinya sebagai bahasa diplomasi dan bahasa percakapan di berbagai 

wilayah, mulai dari Asia Tengah, Afrika Utara hingga Spanyol. Sejak saat itu, 

bangsa-bangsa di Irak, Suriah, dan Palestina, juga Mesir, Tunisia, Al-Jazair, dan 

Maroko telah mengungkapkan pemikiran terbaik mereka dalam bahasa Arab.
47

 

Gerakan penerjemahan ini telah membuat bidang pendidikan pada masa Ar-

Rasyid menjadi luar biasa gemilang. Indonesia memang telah menerapkan hal ini, 

namun gerakan penerjemahan seluruh buku-buku pengetahuan ke dalam bahasa 

Indonesia tetap harus berada di bawah pengawasan langsung para ahli ilmu di 

bidangnya masing-masing, misal penerjemahan kitab-kitab sejarah berada di bawah 

pengawasan langsung ahli sejarah, kitab fikih oleh ahli fikih, kitab tafsir oleh ahli 

tafsir, dan seterusnya. Pemerintah juga seharusnya mengadakan gerakan pemahaman 
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bahasa Arab kepada umat Muslim, karena karena tentu syarat mutlak untuk menjadi 

seorang ulama besar yang berijtihad adalah fasih berbahasa Arab. Cukup 

mengherankan dengan masyarakat negeri ini di mana orang-orang begitu mudah 

mengeluarkan fatwa, padahal tidak bisa bahasa Arab. 

D. Memberikan Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi 

 Pendidikan Islam menggunakan istilah “penghargaan” sebagai bagian dalam 

proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan, baik melalui pembelajaran 

dalam bentuk formal, informal dan non formal.
48

 Penghargaan tentu diperlukan 

sebagai bentuk motivasi bagi peserta didik. 

Penghargaan adalah untuk setiap anak yang berhasil melakukan 

kebaikan/prestasi/keberhasilan di setiap aktifitasnya sehari-hari, baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap penghargaan yang 

diberikan oleh anak tidak harus berwujud materi, namun nilai-nilai moral yang 

bersifat positif seperti pujian dan apresiasi juga merupakan penghargaan untuk anak 

sehingga anak mengetahui hakikat kebaikan.
49

 

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi terhadap pelaku kebaikan, siapapun 

itu. Bentuk penghargaan sendiri sangat variatif, bisa dalam bentuk materi atau non 

materi, prinsipnya adalah untuk membangkitkan semangat anak yang telah berhasil 

melakukan kebaikan. Karena secara naluri siapapun yang telah melakukan kebaikan 
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selalu ingin diberikan penghargaan, dan ini adalah bagian dari psikologi manusia 

sebagai makhluk. Maka dari itu Allah melalui Al-Qur‟an juga memberikan apresiasi 

kepada manusia atas kebaikan yang telah mereka lakukan. 

ٍََ اََََرهَََُف ٍةََدۡۡيٗ ٌِۡدَل َلََذر  ۡوَ ٍَ ٧َََۥَيۡػ
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. [Q.S. Al-Zalzalah (99: 7]
50

 

 

Harun Ar-Rasyid merupakan sosok sangat menghargai murid-murid yang 

cerdas dan berprestasi. Murid-murid terbaik di sekolah dasar biasanya akan mendapat 

kehormatan untuk mengikuti parade, mereka menaiki seekor unta, menyusuri jalan-

jalan di kota dan orang-orang akan melemparkan buah badam (kacang almond) 

kepada mereka sebagai bentuk sanjungan. Kesemarakan serupa bisa dilihat ketika ada 

murid sekolah dasar yang mampu menghafal seluruh ayat-ayat Al-Qur‟an. Pada 

beberapa kesempatan, murid-murid akan mendapatkan hadiah berupa liburan sekolah 

jika mereka berhasil menghafal salah satu juz Al-Qur‟an.
51

 Hadiah-hadiah tersebut 

memang terlihat sederhana, namun sesuai dengan kaidah pemberian hadiah dalam 

pendidikan Islam. Hadiah tidak boleh bersifat seperti upah. Anak-anak hanya akan 

belajar dengan giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah, dengan demikian 

maka hadiah tersebut tidak lagi memiliki nilai mendidik.
52
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Di Indonesia, kebijakan memberikan hadiah kepada siswa berprestasi akrab 

dengan istilah beasiswa. Saat ini beragam jenis beasiswa marak beredar dalam dunia 

pendidikan nasional, antara lain: 

1. Beasiswa Penuh (full scholarship), yang tidak hanya membiayai biaya 

pendidikan, tetapi juga biaya hidup penerimanya. 

2. Beasiswa Parsial (partial scholarship) yang menanggung sebagian biaya 

pendidikan. 

3. Beasiswa Penghargaan atau Beasiswa Prestasi Akademik, sebagai bentuk 

apresiasi terhadap prestasi akademik siswa. 

4. Beasiswa Bantuan, yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu secara 

ekonomi, tetapi memiliki prestasi akademik yang tinggi. 

5. Beasiswa Non Akademik, diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi di 

bidang non akademik. 

6. Beasiswa Ikatan Dinas, beasiswa bersyarat kepada para penerimanya untuk 

“mengikatkan diri” pada pihak sponsor sebagai hubungan timbal balik yang 

menguntungkan kedua belah pihak, seperti bekerja di instansi atau lembaga 

pihak sponsor dalam jangka waktu tertentu.
53

 

Beasiswa-beasiswa tersebut tentu saja disiapkan agar setiap orang memiliki 

kesempatan untuk berpendidikan, walaupun penyebarannya perlu lebih ditingkatkan 

lagi, namun setidaknya sudah cukup relevan dengan kebijakan pendidikan Ar-Rasyid. 
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E. Menjadikan Masjid sebagai Pusat Pendidikan 

Hubungan sejarah pendidikan masyarakat Islam dengan masjid merupakan 

hubungan yang erat sekali. Sebab, masjid merupakan pusat peradaban Islam yang 

tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan, tetapi masjid merupakan salah satu 

tempat yang paling penting dalam pendidikan Islam. 

Rasulullah menjadikan Masjid Nabawi sebagai tempat untuk pendidikan, 

sarana berkumpul bersama para sahabat, dan menyampaikan wahyu Al-Qur‟an. 

Beliau mengajarkan hukum-hukum agama baik dengan ucapan ataupun perbuatan. 

Masjid digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan risalah-Nya sampai pada 

zaman Khulafaur Rasyidin. Begitu pula seterusnya sampai pada masa Bani Umayyah, 

Abbasiyah, dan sesudah itu. Para ulama duduk membahas dan menafsirkan ayat-ayat 

Al-Qur‟an, sedangkan ahli hadis meriwayatkan hadis Rasulullah shallallahu ‟alaihi 

wasallam, di antara mereka adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Begitu pula 

yang terjadi di Masjid Damaskus yang merupakan pusat yang sangat penting dari 

pusat-pusat peradaban dan dijadikan sebagai halaqah-halaqah keilmuan. Di dalam 

masjid juga terdapat beberapa tempat yang dijadikan para penuntut ilmu untuk 

menasakh dan belajar, sebagaimana yang dilakukan Al-Khatib Al-Baghdadi yang 

mempunyai halaqah besar yang memberikan beberapa pelajaran ilmu, sebagai tempat 

orang-orang berkumpul setiap hari. 

Para sahabat juga mempunyai halaqah ilmu di dalam Masjid Nabawi, 

sebagaimana dikisahkan oleh Makhul dari seorang laki-laki, bahwasannya dia 

bercerita, “Kami duduk di halaqah „Umar bin Khaththab radhiallahu „anhu di Masjid 
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Madinah mengingat keutamaan-keutamaan Al-Qur‟an, lalu membicarakan hadis 

tentang keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim.” Sahabat mulia Abu Hurarirah 

radhiallahu „anhu mempunyai halaqah di Masjid Nabawi, mengajarkan hadis-hadis 

Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam di mana halaqah ini berlainan waktu dengan 

halaqah menghapal beliau yang membahas kelembutan dan kejujuran Rasulullah 

shalallahu „alaihi wasallam.
54

 Tidak hanya Abu Hurairah, halaqah lain yang terkenal 

di Masjid Nabawi adalah halaqah sahabat mulia Jabir bin Abdillah Al-Anshari 

radhiallahu „anhu. 

Begitu pula halaqah sahabat mulia Muadz bin Jabal radhiallahu „anhu yang 

terkenal di Masjid Damaskus. Abu Idris Al-Haulani memberikan gambaran halaqah 

tersebut dengan mengatakan, “Aku memasuki Masjid Damaskus. Ketika itu aku 

mendapati seorang pemuda banyak berdiam diri. Sedangkan ketika itu orang-orang 

mengelilinginya. Mereka bersilang pendapat tentang sesuatu. Mereka menyandarkan 

dan meminta pendapatnya. Aku bertanya siapakah dia? Lalu ada yang menjawab 

bahwa dialah Muadz bin Jabal.”
55

 

Karena itu, halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid diharapkan menempati 

aturan pengajaran yang tinggi pada waktu yang akan datang. Ketika itu, di setiap 

penjuru masyarakat Islam sangat antusias terhadap ilmu, meskipun mereka seorang 

mujtahid atau ulama yang mempunyai kedudukan tinggi di suatu kaum. Mereka pun 

datang untuk mendengarkan halaqah ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir 
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rahimahullah bahwa „Ali bin Al-Husain jika memasuki masjid, berbaris dengan 

orang-orang, duduk dalam halaqah Zaid bin Aslam. Lantas, Nafi‟ bin Jubair bin 

Matham berkata kepadanya, “Semoga Allah merahmati Anda. Bukankah Anda 

seorang tuan orang-orang Quraisy? Anda datang berbaris di halaqah ahli ilmu, duduk 

bersama budak hitam ini?” Lantas „Ali bin Al-Husain berkata kepadanya, 

“Sesungguhnya seseorang itu duduk untuk mendapatkan manfaat. Ilmu itu dicari di 

mana saja dia berada.” Banyak sekali halaqah terkenal dalam sejarah Islam. Di antara 

halaqah yang terkenal di Masjidil Haram adalah halaqah tinta umat sahabat mulia 

Abdullah bin Abbas radhiallahu „anhuma. Setelah beliau meninggal halaqah ini 

dilanjutkan oleh tabi‟in, Atha‟ bin Abi Rabah.
56

 

Di Masjid Baghdad sendiri terdapat lebih dari empat puluh halaqah. Semua 

halaqah itu diringkas menjadi satu dalam halaqah Imam Syafi‟i rahimahullah karena 

ilmunya yang mulia. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang ahli bahasa bernama Al-

Zajaj.
57

 Dia mengatakan, “Ketika Imam Syafi‟i datang ke Baghdad, saat itu di masjid 

terdapat hampir 40 sampai 50 halaqah. Ketika dia memasuki Baghdad, mereka duduk 

di halaqah-halaqah. Imam Syafi‟i berkata, “Allah berfirman, Rasulullah bersabda.” 

Sedangkan di halaqah lain mereka mengatakan, “Sahabat kami berkata.” Akhirnya 

tidak tersisa dalam masjid selain halaqahnya.
58

 

Masjid juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku atau perpustakaan. 

Buku-buku itu didapatkan dari hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengurus masjid 
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atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Karenanya, masjid-masjid pada masa itu 

memiliki khazanah buku-buku keagamaan yang sangat kaya. Al-Khathib Al-

Baghdadi (1002–1071 M) merupakan salah seorang donatur dari buku-buku itu. 

Beliau menyerahkan buku-bukunya sebagai wakaf untuk umat Islam.
59

 

Masjid adalah pusat aktivitas umat, hal-hal yang dapat direkam sejarah 

tentang fungsi masjid antara lain: 

1. Tempat Latihan Perang. Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam mengizinkan 

„Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habasyah (Ethiopia) 

berlatih menggunakan tombak mereka di Masjid Rasulullah pada hari raya. 

[H.R. Bukhari] 

2. Balai Pengobatan Tentara Muslim. Sa‟ad bin Mu‟adz terluka ketika Perang 

Khandaq, maka Rasulullah mendirikan kemah untuk merawatnya di masjid. 

[H.R. Bukhari] 

3. Tempat Menerima Tamu. Ketika utusan kaum Tsaqif datang kepada Nabi 

saw, beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat 

penjamuan mereka. [H.R. Baihaqi] 

4. Tempat Penahanan Tawanan Perang. Tsumamah bin Utsal, seorang tawanan 

perang dari Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya 

diputuskan. [H.R. Bukhari] 

5. Pengadilan. Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian 

perselisihan di antara para sahabatnya. 
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Selain hal-hal di atas, masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang 

asing, musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan makan, minum, 

pakaian dan kebutuhan lainnya. Di masjid, Rasulullah menyediakan pekerjaan bagi 

penganggur, mengajari yang tidak tahu, menolong orang miskin, mengajari tentang 

kesehatan dan kemasyarakatan, menginformasikan perkara yang dibutuhkan umat, 

menerima utusan suku-suku dan negara-negara, menyiapkan tentara dan mengutus 

para da‟i ke pelosok-pelosok negeri.
60

 

Masyarakat Indonesia pada umumnya seperti masih menganggap masjid 

sebagai pusat ibadah semata. Hal ini terbukti dengan minimnya kegiatan-kegiatan 

pendidikan di masjid, bahkan tidak sedikit masjid yang „mati‟ kecuali hanya pada 

waktu salat. Padahal masjid merupakan pusat segala kegiatan umat Muslim, termasuk 

pendidikan. Salah satu tugas umat Muslim saat ini adalah menghidupkan masjid dan 

mengembalikan cahaya Allah subhanahu wata‟ala di tempat mulia itu, karena tanda 

kebangkitan adalah ketika umat berbondong-bondong memasuki masjid, dan 

pemerintah tentu harus memberikan dukungan lebih terhadap segala bentuk kegiatan 

di masjid, salah satunya adalah dalam bentuk materi.  
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F. Melibatkan Peran Orangtua dalam Pendidikan 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling subur dan penting. Pada fase 

inilah seorang pendidik bisa menanamkan prinsip-prinsip yang lurus dan orientasi 

yang baik dalam jiwa anak didiknya. Kesempatan pada fase ini terbuka luas dan 

semua potensi tersedia dengan adanya fitrah yang suci, masa kanak-kanak yang 

masih lugu, kepolosan yang begitu jernih, kelembutan dan kelenturan jasmani, hati 

yang belum tercemari, dan jiwa yang belum terkotori.
61

 

Bila masa anak-anak tersebut dimanfaatkan dengan baik, harapan di masa 

selanjutnya akan mudah diraih. Oleh karena itu, para ulama berkata, “Anak adalah 

amanah bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang masih suci bagaikan permata yang 

murni. Bebas dari segala macam ukiran dan lukisan. Ia siap menerima segala bentuk 

pahatan dan cenderung kepada apa saja yang ditanamkan kepadanya. Bila ia 

dibiasakan untuk melakukan kebaikan, ia pasti tumbuh menjadi orang yang baik. 

Kedua orangtua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk guru dan 

pembimbingnya. Namun, bila ia dibiarkan melakukan hal-hal yang buruk dan 

ditelantarkan tanpa pendidikan dan pengajaran, ia pasti akan menjadi orang yang 

celaka dan binasa. Dengan begitu, orang yang bertanggung jawab atasnya dan juga 

walinya akan menanggung dosanya.”
62
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Suatu ketika Nabi shallallahu ‟alaihi wasallam tengah membonceng seorang 

anak kecil di atas unta. Pada momen yang luar biasa itu, Nabi shallallahu ‟alaihi 

wasallam berkata kepadanya: 

َِ َََْحَفِظَا ََِ،ََيَْفْظَمََاّلل  َََْحَفِظَا ََاّلل  َمَََتِْدهُ َْ َََ،َُتَ  َاّلل  ِل
َ
َـَ ْشأ ىَْت

َ
ََشأ إَِذاَ وَََ،إَِذا

َِ َبِ ّلل  َْ َ وَََ،اْشَجَػَِْتَـَْصَجػِ ًْ َ ٍءَل ْنََيَِْفُػَٔكَبََِشْ
َ
َأ َػْتَلََعَ ٍَ َةَلََِٔاْجَج  ٌ

ُ
َاْۡل ن 

َ
َأ ًْ اْغيَ

َكَدَْ َبََِشٍء َإِل  َلََمَََيَِْفُػَْٔك ُ َاّلل  ُّ ََ،َنَجَب ًْ َ َل ٍء وَكَبََِشْ ْنَََُُضُّ
َ
َأ َلََعَ ٔا ُػ ٍَ َاْجَج َإِِن َو

ََغيَيَْمَ ُ َاّلل  ُّ ٍءَكَْدََنَجَب َبََِشْ وَكَإِل  ُحْؿََ،ََُُضُّ ِتَالصُّ كََْلُمَوََجف 
َ
 .ُرـَِػِتَاْۡل

Artinya: Jagalah Allah, maka ia akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau 

akan mendapati-Nya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada 

Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. 

Ketauhilah nak, jika seluruh umat ini bersatu untuk memberikanmu manfaat, maka 

manfaat itu tidak akan pernah menjadi milikmu kecuali Allah sudah menakdirkannya 

untukmu. Dan jika seluruh umat ini bersatu untuk mencelakakanmu, mereka juga 

tidak akan pernah sanggup mencelakakanmu kecuali itu sudah takdirmu. Pena telah 

di angkat dan lembaran-lembaran telah kering. [dari Ibnu Abbas radhiallahu 

„anhuma, H.R. At-Tirmidzi, dia berkata: hadis ini hasan shahih] 

Dalam riwayat lain ada tambahan, 

َ وََ ًْ ِْبَِاْغيَ َعَالص  ٌَ َ َانل ْْصَ ن 
َ
َعَاىَْهرِْبََوَََ،أ ٌَ َاىَفَرَجَ ن 

َ
نَ َوَََ،أ

َ
اَأ َعَاىُْػْْسَِيُْْسً ٌَ. 

Artinya: Ketahuilah nak, sesungguhnya kemenangan datang bersama 

kesabaran, kelapangan datang bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada 

kemudahan.
 63

 

Anak kecil dalam hadis di atas adalah Abdullah bin Abbas radhiallahu 

„anhuma. Seorang mufassir terbesar dalam sejarah Islam. Sosok yang dijuluki sebagai 

Turjumanul Qur‟an (Juru Bicara Al-Qur‟an) dan sudah menjadi staf ahli negara pada 

masa Khalifah „Umar bin Khaththab radhiallahu „anhu di usianya yang masih sangat 
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muda, 16 tahun. Perlu diketahui, Abdullah bin Abbas hanya bersama Nabi sekitar tiga 

tahun, di mulai dari usianya yang kesepuluh karena Nabi wafat ketika Ibnu Abbas 

berusia 13 tahun. Itu artinya, nasihat tersebut disampaikan Nabi saat beliau masih 

berusia sangat kecil, usia sekolah dasar jika direlevansikan dengan usia di negeri ini. 

Bayangkan, anak dengan usia sekolah dasar tersebut sudah terlibat dalam 

pembicaraan yang begitu tinggi, nasihat tauhid yang ditanamkan oleh Nabi 

shallallahu ‟alaihi wasallam, sehingga tidak aneh jika hasilnya adalah sosok luar 

biasa seperti Abdullah bin Abbas radhiallahu „anhuma. Mari kita relevansikan 

percakapan para orangtua, khususnya para ayah dengan anak-anak mereka di usia 

sekolah dasar hari ini, apakah seberbobot nasehat Nabi tersebut? 

Tentunya, mendidik dan mengajar anak bukan perkara yang mudah dan bukan 

pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Mendidik dan mengajar anak merupakan 

kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orangtua. Allah 

berfirman: 

 َٓ يُّ
َ
أ َََََيَٰٓ َِ ََٱَّل   َْ ََوكُُٔد ََُ ٗرا ًۡ يِيُك ْۡ

َ
ََوأ ًۡ ُُفَصُك

َ
َأ ْ ٔٓا َكُ ْ ٔا ُِ ٌَ َٱۡۡلَِج َرةَُوَََٱنل  ُسََءا

ََيۡػُصَٔنَ َلَٰٓئَِهٌةَِؽََلٞظَِشَدادَٞل  ٌَ َ َٓ َََغيَۡي ٌَ ََُۡؤَمُروَنََٱّلل  ََوَيۡفَػئَُنَ ًۡ ُْ َمَر
َ
٦ٌَََ َٓأ

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. [Q.S. At-Tahrim (66): 6] 

 

Saat menafsirkan ayat ini, sahabat mulia „Ali bin Abi Thalib radhiallahu 

„anhu mengatakan, “Didiklah dan ajarilah mereka.” Mengajar, mengarahkan, dan 
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mendidik anak tak ubahnya usaha mendapatkan surga. Mengabaikan semua itu berarti 

neraka. Dengan demikian, tidak ada celah untuk menyia-nyiakan tugas ini. Mendidik 

dan mengajari anak merupakan suatu kewajiban. Nabi shallallahu ‟alaihi wasallam 

bersabda: Ajarilah (anak-anak kalian). Mudahkanlah dan jangan dipersulit.” [H.R. 

Ahmad]
64

 

Di tengah kesibukannya sebagai khalifah, seorang pemimpin negara yang 

memiliki wilayah yang sangat luas, Harun Ar-Rasyid tetap tidak melupakan 

perhatiannya untuk mendidik putra-putranya, yang memang telah dipersiapkan untuk 

menjadi khalifah berikutnya, yakni Al-Amin dan Al-Ma‟mun. Sejak Al-Ma‟mun 

masih kecil, Ar-Rasyid sendiri yang membimbingnya menghafalkan ayat-ayat suci 

Al-Qur‟an. Jika sedang sibuk bepergian, Ar-Rasyid mempercayakan putra-putranya 

tersebut kepada para guru yang berkualitas. Ar-Rasyid pernah berpesan kepada guru 

Al-Amin: “Jangan biarkan dia bosan atau kelelahan. Jangan memudahkannya dan 

jangan biarkan dirinya bermalas-malasan.” Tidak hanya itu, guru yang mengajari 

mereka pun mendapat arahan langsung dari ulama besar Islam, Imam Syafi‟i 

rahimahullah. Beliau berpesan: 

“Perbaiki dirimu sebelum kau perbaiki murid-muridmu. Karena kedua mata 

mereka terikat dengan kedua matamu. Apa yang kau anggap baik, akan mereka 

anggap baik, dan apa yang kau anggap buruk itulah yang mereka tinggalkan.” Maka 

tidak heran jika putra-putra Ar-Rasyid adalah kelak menjadi orang-orang besar.  
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Mendidik dan mengajar merupakan hadiah terbaik dan perhiasan terindah 

yang diberikan orangtua kepada anaknya. Nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. 

Orang-orang yang ikhlas hendaknya menyingsingkan lengan baju dan bekerja dengan 

tekun dan tulus untuk membentuk generasi yang sesuai dengan generasi yang telah 

dididik oleh Nabi Muhammad shallallahu ‟alaihi wasallam, dan hal ini tidak akan 

terwujud tanpa mengikuti metode pendidikan yang telah beliau terapkan. Allah 

berfirman: 

ََكُۡوَ ْ ٔا ِطيُػ
َ
ََأ ََٱّلل  ْ ٔا ِطيُػ

َ
ٌ  ََٱلر ُشَٔل ََوأ َ َوََغيَۡيُكً َُحَِّو  ٌَ َ ََغيَۡيِّ  ٍَ َـَإِن  ْ ا ۡٔ ى  َٔ َثَ ـَإِن

َ ٌَ َلََعَ ََو ْْۚ َجُدوا ۡٓ ٔهََُت ِإَونَثُِطيُػ  َ ًۡ ََٱلر ُشٔلَُِحِّيُۡج بِيََُٱۡۡلََلَٰؼَُإِل  ٍُ ۡ ٥٤َََٱل
Artinya: Katakanlah: “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan 

jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang 

dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang 

dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat 

petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat 

Allah) dengan terang.” [Q.S. An-Nur (24): 54]
65

 

 

Harun Ar-Rasyid dengan tugasnya yang luar biasa berat sebagai seorang 

khalifah, memimpin negara yang luas wilayahnya mencakup sepertiga bumi, namun 

masih menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk tidak hanya sekedar 

bercengkrama, tetapi mendidik sekaligus memerhatikan perkembangan buah hatinya. 

Jika hari ini, para Ayah masih mengabaikan anak-anaknya dengan alasan pekerjaaan, 

dan menyerahkan semua tanggung jawab pendidikan anak kepada ibu, maka 

berkacalah pada Khalifah Ar-Rasyid. 
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G. Kurikulum Utama Berpusat pada Qur’an 

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, sekolah dasar (kuttab) berkurikulum 

utamanya dipusatkan pada Al-Qur‟an sebagai bacaan utama para siswa, dan diajari 

keterampilan baca-tulis dengan rujukan dari syair-syair Arab tempo dulu. Hampir 

seluruh kurikulum yang diterapkan pada masa itu adalah metode menghafal yang 

sangat dipentingkan.
66

 

 Penggunaan metode hapalan Qur‟an ini telah melahirkan seorang pemimpin 

besar dalam sejarah Islam masa keemasan, salah satunya adalah Abdullah Al-

Ma‟mun, putra Ar-Rasyid sendiri. Sejak masih kecil, Al-Ma‟mun menghafalkan Al-

Qur‟an di bawah bimbingan Ar-Rasyid, dan kemudian melafalkannya kata demi kata 

di bawah pengawasan ketat ahli agama di istana. Bila si anak membuat kesalahan, 

sang guru akan sedikit mendongakkan kepalanya yang tertunduk dan kekeliruan pun 

segera diperbaiki. Hal ini lah yang membuat Al-Ma‟mun kelak mampu menyamai 

prestasi-prestasi yang ditorehkan ayahnya sebagai khalifah. Maka tepatlah hadis Nabi 

shallallahu ‟alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud 

radhiallahu „anhu: Barangsiapa menginginkan ilmu, hendaklah ia menyelami 

makna-makna Al-Qur‟an. Sesungguhnya di dalamnya terdapat ilmu-ilmu bagi umat 

manusia. [H.R. Tabrani]
67

 

Dalam bidang sains, Al-Qur‟an telah menjadi inspirasi bagi kaum Muslimin 

untuk meneliti ayat demi ayat hingga melahirkan suatu penemuan baru. Dalam 
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bidang astronomi atau ilmu falak, yang menurut kaum Muslimin berkaitan erat 

dengan syiar agama, timbulah kebutuhan untuk memperlajarinya guna menentukan  

waktu-waktu salat sesuai kondisi letak geografis dan perubahan musim. Begitu pula 

untuk penentuan arah kiblat, gerakan bulan untuk menentukan awal Ramadhan, haji 

dan sebagainya.
68

 

Semua ini terdapat dalam ayat Al-Qur‟an yang begitu memerhatikan ilmu 

astronomi dan alam semesta untuk kebutuhan manusia dengan segala karunia-Nya. Di 

samping itu, kaum Muslimin juga dianjurkan untuk merenungi kejadian langit dan 

bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an: 

َََوَءاََةَٞ ًُ ُٓ ُۡوَل  ََٱَّل  ُّ ِۡ ٌِ َٓ رََنَۡصيَُخَ َٔنََٱنل  ٍُ ۡظيِ ٌُّ ًَ ُْ ُس٣٧ََـَإَِذاَ ٍۡ ۡصَجَلّرَََّٖوٱلش  ٍُ ِ ََتِۡريَل
َ ََتۡلِدَُر َٰلَِم ََْۚذ  َٓ َػزِيزَِل 
ًََِٱىۡ ر٣٨ََََٱىَۡػيِي ٍَ َنََََوٱىَۡل َََعَد َٰ ََحَّت  َِ زَِل ٌَ َ ُّ ۡرَنَٰ َٱىُۡػرُۡجٔنَِكَد 

ًَِ ٍَََۡل٣٩َََٱىَۡلِدَ نَثُۡدرَِكََُسَٱلش 
َ
َٓ َٓأ َ رََََۢنَبِِغَل ٍَ ُۡوََوَلََٱىَۡل َٓ رِ ََش بُِقََٱَّل  َِِفََٱنل  ٞ َوُكّ

َيَۡصَبُحَٔنَ ََ٪٣ـَيَمّٖ
Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah 

malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka 

berada dalam kegelapan; dan matahari berjalan ditempat peredarannya. 

Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui; Dan telah Kami 

tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah 

yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua; Tidaklah mungkin 

bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. 

Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. [Q.S. Yasin (36): 37-40] 
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Dalam ayat lain Allah subhnahu wata‟ala berfirman, 

ََٔ ِيَُْ َسََجَػَوََٱَّل  ٍۡ رََِضَي ٗٓءَوَََٱلش  ٍَ َرهََُٱىَۡل ٔاََْغَدَدََۥُُٔٗراََوكَد  ٍُ َِ زَِلَِِلَۡػيَ نِيٌَََ َٱلّصِ
ٌََُ ََديََقََٱۡۡلَِص َبَْۚوََ ََِٱّلل  َب

َٰلَِمَإِل  َ َذ ّقِ ُوََٱۡۡلَ َٔنََٱٓأۡلَيَٰتَُِيَفّصِ ٍُ ََيۡػيَ مّٖ ۡٔ ِِفََإِنَ ٥َىَِل
ۡوََِٱۡدجَِلَِٰؿَ ََٓوَََٱَّل  ٌَ ََديََقََ رَِٱنل  ََُو َمََٰنَٰتَِِِفََٱّلل  ۡرِضَوَََٱلص 

َ
ََيج ُلَٔنََٱۡۡل مّٖ ۡٔ َىَِّل ٓأَلَيَٰتّٖ

٦ََ
Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, 

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui; Sesungguhnya pada 

pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di 

bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang 

bertakwa. [Q.S. Yunus (10): 5-6] 

 

Al-Qur‟an juga menyerukan hal yang lebih jauh dari itu, menyebutkan 

bintang-bintang tertentu dengan nama-namanya. Di antara firman Allah, 

ٍَ ٓءَِ ٌَ ١ََََٱىط  رِقَِوََََوٱلص  ََٰمَ ۡدَرى
َ
ٌَ َٓأ ٢ًََََُٱىط  رُِقََو ٣َََٱثل  كُِبََٱنل ۡج

Artinya: Demi langit dan yang datang pada malam hari; tahukah kamu apakah 

yang datang pada malam hari itu; (yaitu) bintang yang cahayanya menembus. [Q.S. 

Ath-Thariq (86): 1-3] 

 

Juga dalam firmannya, 

ۥ ُّ  ُ
َ
َََوأ ََربُّ َٔ ۡػَرىََُْٰ ٤٩َََٱلّشِ

Artinya: dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi´ra. 

[Q.S. An-Najm (53): 49] 

 

Semua ayat Al-Qur‟an itu menghadirkan fakta ilmiah yang mustahil orang 

sanggup memahaminya atau sekedar mencoba menafsirkannya selagi tidak 
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mempunyai atau menguasai ilmu yang luas tentang ilmu falak.
69

 Demikianlah Al-

Qur‟an telah memberikan petunjuk bagi siapa saja yang mau memikirkannya. Al-

Qur‟an adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bertentangan dengan ilmu 

pengetahuan modern, sehingga sangat diharuskan bagi umat Muslim untuk meneliti 

setiap ayat-ayat kauniah. 

 Sebuah pernyataan bernada menggugat datang dari Guru Besar Universitas 

Kairo, Syekh Jauhari Thantawi. Dalam tafsirnya, Al-Jawahir, Syekh Thantawi 

menulis bahwa di dalam Kitab Suci Al-Qur‟an terdapat lebih dari 750 ayat kauniah, 

yaitu ayat tentang alam semesta, dan hanya 150 ayat fikih. Anehnya, para ulama telah 

menulis ribuan kitab fikih, tetapi nyaris tidak memperhatikan serta menulis kitab 

tentang alam raya dan isinya. Umat dan para ulama banyak menghabiskan waktu 

untuk membahas persoalan fikih, dan sering kali bertengkar karenanya. Tetapi 

mereka lalai atas fenomena terbitnya matahari, beredarnya bulan, dan kelap-kelipnya 

bintang. Mereka abaikan gerak awan di langit, kilat yang menyambar, listrik yang 

membakar, malam yang gelap gulita, dan mutiara yang gemerlap. Mereka juga tak 

tertarik pada aneka tumbuhan di sekitarnya, binatang ternak, maupun binatang buas 

yang bertebaran di muka bumi, dan aneka fenomena serta keajaiban lainnya. 

Pengalaman dan pengamalan keagamaan umat Islam sekarang cenderung 

estoris dan meremehkan akal. Padahal, secara empiris, akal sangat powerful. Al-

Qur‟an sendiri tidak kurang dari 43 kali menggunakan kata “akal” dalam bentuk 

verba seperti afala ta‟qilun, “Apakah engkau tak berpikir?” Sepuluh ayat lainnya 
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menggunakan verba “pikir” seperti la‟allakum tafakkarun, “Agar engkau 

memikirkannya.” Teguran agar manusia menggunakan akalnya seoptimal mungkin.
70

 

Perhatian negara-negara Islam terhadap sains dan perkembangannya masih 

sangat rendah. Merujuk data Science Citation Index 2004, 46 negara Islam memberi 

kontribusi 1,17 persen pada penerbitan karya ilmiah dunia. Angka ini masih lebih 

rendah dibandingkan dengan sumbangan satu negara, seperti India dan Spanyol, yang 

masing-masing menyumbang 1,16 persen dan 1,48 persen. Dua puluh negara Arab 

hanya menyumbang 0,55 persen dari total karya ilmiah dunia, sedangkan Israel 

menyumbang 0,89 persen. Sementara negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, 

atau Jepang, berturut-turut menyumbang 7,1 persen, 7,9 persen, dan 8,2 persen, 

bahkan Amerika 30,8 persen. 

Masalah tersebut terkait dengan anggaran yang disediakan untuk kepentingan 

pengembangan sains dan teknologi, termasuk kegiatan riset dan pengembangan serta 

dukungan atas aktivitas ilmiah lainnya. Negara-negara Islam hanya mengalokasikan 

anggaran belanja sebanyak 0,45 persen GNP
71

, sedangkan negara-negara maju yang 

tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

menghabiskan dana sebanyak 2,30 persen dari GNP untuk keperluan yang sama. 

Ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan riset dan 

pengembangan di negara-negara Islam juga terbatas. Secara rata-rata, negara-negara 
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Islam memiliki 8,8 ilmuwan, insinyur, dan teknisi per 1.000 penduduk dibandingkan 

dengan negara-negara OECD yang memiliki 139,3 atau 40,7 di negara-negara maju di 

luar OECD.
72

 

Angka-angka terakhir yang juga kurang menggembirakan ini diperparah oleh 

kenyataan lain, yaitu terjadinya migrasi tenaga ahli (brain drain) ke negara-negara 

maju. Dalam tiga dekade terakhir, lebih dari 500 ribu ilmuwan dari negara-negara 

Dunia Ketiga bermigrasi ke Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 55 persen berasal dari Asia. Iran, Pakistan, dan Turki adalah tiga 

negara Islam kawasan Asia yang paling banyak kehilangan ilmuwan akibat brain 

drain ini. Hal yang sama dialami Mesir, Aljazair, dan Maroko yang memiliki 

kawasan Afrika. Demikian pula Suriah, Lebanon, dan Yordania yang menjadi 

representasi negara Arab. Dua ilmuwan Muslim terkemuka, Dr. Abdus Salam dan Dr. 

Ahmed Zewail, masing-masing meraih nobel bidang fisika dan kimia setelah hijrah 

dari Pakistan ke Inggris dan dari Mesir ke Amerika. Mereka sebagai ilmuwan tidak 

tumbuh dan berkembang di negerinya sendiri, tetapi di negara Barat.
73

 

Maka sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, ada baiknya 

pendidikan di Indonesia untuk memusatkan kurikulumnya kepada Al-Qur‟an, tidak 

hanya dalam pelajaran agama, tetapi juga sains. Karena Al-Qur‟an adalah kitab suci 

yang banyak membahas sains, tetapi perlu diingat bahwa Al-Qur‟an bukan buku 

sains. Al-Qur‟an selalu mendorong manusia agar belajar, berpikir, dan meneliti alam 
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semesta. Dorongan itu tidak semata-mata untuk kepentingan penambahan ilmu 

pengetahuan saja, tetapi yang terpenting adalah membangun kesadaran individu 

sebagai hamba Allah. Itulah sebabnya Al-Qur‟an dalam setiap perbincangannya 

mengenai fenomena alam selalu dihubungkan dengan keimanan. Perbincangan itu 

lebih merupakan penanaman iman dan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan dengan 

menggunakan alam sebagai media perbincangan. Selain itu perbincangan tersebut 

juga bertujuan memotivasi manusia untuk mengkaji alam sekitarnya, dan temuan 

kajian terhadap alam diharapkan dapat menambah tingkat keimanan seseorang. 

“Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, bukan pikirkan zat Allah.” 

H. Mengutamakan Ta’dib dalam Pendidikan 

Ta‟dib berasal dari kata addaba (أّدب), yuaddibu (يأّدب), dan ta‟dib (تأديب), 

yang berarti adab, atau mendidik manusia menjadi beradab. Ta‟dib adalah istilah 

yang paling mewakili dari makna pendidikan berdasarkan Al-Qur‟an dan hadis Nabi 

shallallahu ‟alaihi wasallam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas.
74

 Beliau memaknai pendidikan berdasarkan hadis Nabi shallallahu 

‟alaihi wasallam: 

َثَأدَِِْبَ ََ َاَْحَص بَِِنََرّّبِ د 
َ
 أ

Artinya: “Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadilah 

pendidikanku yang terbaik.”
75
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Pendidikan, menurut Al-Attas adalah penyemaian dan penanaman adab dalam diri 

seseorang, inilah yang disebut dengan ta‟dib. Tujuan dari pendidikan bukanlah untuk 

menghasilkan warga negara dan pekerja yang baik, tetapi untuk menciptakan manusia 

yang baik.
76

 

Mari kita cermati wasiat Ar-Rasyid kepada Ahmar, guru bagi putra 

mahkotanya Muhammad Al-Amin berikut ini: 

وخٍرةَكيبََّـصۡيََدكََ،اىٍؤٌِيَكدَدـعَاَّلمٌَٓجةَُفصَّانَاٌۡيَ،َ َاحر
ٌَبصٔطة ََ،غييّ َوجبةو َغييّ َاٌۡيََ،ط غجم َوضػم َحيح َهل ـكَ

َاىلرآنَ.اىٍؤٌِي َاآلخ رَ،أكرئّ َالصننَوبْصهََ.وغرـّ َوغيٍّ َالشػ ر وروه
َبجػظيًَمش َخَ َودذه َالضحمَالَِفَاوك ثّ َواٌِػّ َوبدءه ٔاكعَالالكم بِنَم

َجَميصَّولَثٍرنَبمَ ٔادَاذاَحُضوا َغييَّورـعَجم لسَاىل َددئا ْ شًَاذا
َاَ ْ  َثفيده َـ ئدة ٌََؽۡيَانَخترقَبَّـجٍيتََ،ش غةَالَواُتٌَؾجًَِـيٓ 

َو َويأىفّ َاىفراغ َـيصجحيل َمص حمجّ َِف َثٍػَ َول َاشجطػتَذِّْ  ٌَ كٌّٔ
 .ـإنَأب ٍَْ َـػييمَب لشدةَواىؾيظةَ،ب ىلربَواىٍَلَِة

Artinya: Wahai Ahmar, saat ini Amirul Muminin telah memasrahkan kepadamu 

buah hatinya. Maka bukalah tanganmu untuk menyambutnya, dan dia wajib 

mentaatimu. Maka posisikanlah dirimu sebagaimana engkau telah dipercaya oleh 

Amirul Mukminin. Ajarkan padanya cara membaca Al-Quran, kenalkan padanya 

hadis Nabi Muhammad shallallahu ‟alaihi wasallam, ajarkan padanya tentang 

sya‟ir, kenalkan padanya tuntunan sunnah Rasul shallallahu ‟alaihi wasallam, serta 

ajarkan padanya keterampilan retorika. Tuntunlah ia agar tidak tertawa kecuali 

pada saat yang tepat. Tuntunlah ia untuk menghormati keluarga besar Bani Hasyim 

jika mereka sedang datang ke istana, serta ajarilah ia untuk menghormati pasukan 

tentara kerajaan. Janganlah engkau lengah sedikitpun dalam mendidiknya, serta 
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jangan menggunakan kekerasan karena itu akan mematikan hati dan perasaannya. 

Namun di sisi lain janganlah engkau terlalu permisif sehingga dia merasa nyaman 

membuang-buang waktu. Jika engkau hendak meluruskannya atas suatu perkara 

maka lakukanlah dengan pendekatan dan lemah lembut, namun jika cara ini tidak 

diindahkan olehnya maka kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang keras.
77

 

Nasihat di atas membuktikan bahwa sebagai seorang ayah Ar-Rasyid menginginkan 

putra-putranya menjadi sosok yang penuh adab sesuai tuntunan syariat. Karena 

mereka kelak akan menjadi khalifah menggantikan dirinya. 

Muhammad Al-Fatih adalah sebuah nama yang seharusnya menjadi inspirasi 

besar bagi kehidupan kaum Muslimin hari ini. Betapa tidak, nama ini melekat kuat 

pada sebuah sejarah besar peradaban Islam yang jauh-jauh hari telah dikabarkan oleh 

Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam. Sekitar 800 tahun, jauh sebelum 

Muhammad Al-Fatih lahir. Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam bersabda: 

Abu Qubail berkata: ketika kami bersama Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dia ditanya: 

dua kota ini mana yang akan dibuka terlebih dahulu; Konstantinopel atau Roma? 

Abdullah bin Amr bin Al-Ash meminta kotak miliknya, dia mengeluarkan dari 

dalamnya sebuah buku. Kemudian Abdullah berkata: Ketika kami sedang ada di 

sekeliling Rasulullah, kami menulis, Rasulullah ditanya: dua kota ini mana yang akan 

dibuka terlebih dahulu; Konstantinopel atau Roma? Rasulullah bersabda, Kota 

Heraklius yang akan dibuka terlebih dahulu, yaitu Konstantinopel. [H.R. Ahmad, 

dishahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Al-Albani] 

 

Janji Rasulullah shallallahu ‟alaihi wasallam ini disampaikan pada saat 

peristiwa Perang Khandaq, sekitar tahun 5 Hijriah atau 627 M. Janji ini menjadi 

kenyataan delapan abad kemudian pada tahun 857 H atau 1453 M, setelah 

Konstantinopel dibuka oleh Al-Fatih.
78
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Sesungguhnya Al-Fatih bukanlah anak yang terbilang istimewa sejak kecil. 

ayahnya, Sultan Murad II justru mengeluhkan Al-Fatih kecil yang tidak mau belajar. 

Terlahir sebagai anak bangsawan yang menyandang predikat sebagai putra mahkota 

ternyata membuatnya merasa bisa bersikap semaunya. Al-Fatih kecil merasa tak 

seorang pun berani melarangnya. Guru silih berganti, tapi tak kunjung ada yang 

berhasil.
79

 

Hal ini dapat dicermati oleh Sultan Murad II, sang ayah. Di tengah 

kebingungan itulah sultan mendapatkan informasi tentang seorang ulama faqih dan 

bijak yang bernama Ahmad bin Ismail Al-Kurani. Ulama ini kemudian dipanggil ke 

istana oleh sultan. Setelah bertemu, sultan pun menyampaikan perihal anaknya dan 

berbagai keluhan kesulitan belajar yang terjadi pada Al-Fatih kecil. Sang guru 

menyimak dengan seksama keluhan sultan. Di akhir pembicaraan, sultan 

menyerahkan satu pemukul kecil kepada sang guru untuk dipergunakan seandainya 

Al-Fatih tidak mau mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Sang guru berusaha 

menghormati permintaan sekaligus usulan sultan tadi. 

Tibalah hari pertama Syekh Ahmad mengajar Al-Fatih. Benar saja, Al-Fatih 

bertindak semaunya. Tidak ada penghargaan sedikit pun pada sang guru. Muhammad 

kecil itu malah menertawakan gurunya. Maka pelajaran pertamanya adalah ia 

merasakan sabetan sang guru, sesuai amanah ayahnya.
80

 

                                                           
79

 Ibid., h. 48. 
80

 Ibid., h. 49. 



119 
 

Teguran itu membuatnya terkejut. Benar-benar di luar dugaan Al-Fatih. 

Selama ini ia mengira tidak ada satu guru pun yang berani bersikap demikian 

kepadanya. Setelah kejadian itu, Al-Fatih kecil selalu menuruti apa yang 

diperintahkan oleh sang guru. Al-Fatih pun belajar dengan tekun terhadap setiap ilmu 

yang disampaikan kepadanya. Syekh Ahmad berhasil menekuk jiwa Muhammad Al-

Fatih kecil. Selama ini ia beranggapan bahwa ia dapat berbuat apa saja sekehendak 

hatinya lantaran ayahnya adalah seorang sultan yang sayang padanya sehingga akan 

selalu membelanya. Ternyata anggapannya keliru. Ia lupa bahwa ayahnya adalah raja 

yang bijak dan ayah yang bertanggung jawab. Pukulan itu telah menghentak jiwanya, 

sekaligus menyadarkannya tentang siapa sesungguhnya dirinya. Hanya seorang anak 

kecil, bukan penguasa, dan yang terpenting semua peristiwa itu telah membuka 

hatinya untuk menerima ilmu.
81

 

Ini adalah sebuah pelajaran besar bagi keluarga Muslim hari ini. Ketika orang 

tua menemukan kesulitan dan keterbatasan dalam mendidik anak, maka ia harus 

mencari guru yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni dan terpercaya untuk 

mendidik anaknya. Mengikhlaskan dan bertawakkal kepada Allah ketika 

menyerahkan anaknya dengan kepercayaan penuh kepada sang guru. Bahkan ketika 

sang guru harus melakukan tindakan tegas yang tentunya sejalan dengan pendidikan 

Islam. Sebagaimana keikhlasan seorang Sultan Murad II ketika menyerahkan Al-

Fatih kepada Syekh Ahmad untuk dididik.
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Nasihat Harun Ar-Rasyid maupun kisah Muhammad Al-Fatih di atas 

membuktikan bahwa esensi utama dari pendidikan adalah ta‟dib. Saat ini, tindakan 

seperti yang diterapkan oleh Syekh Ismail Al-Qur‟ani tersebut akan dianggap sebagai 

tindak kekerasan terhadap anak yang berujung sanksi bagi pendidik. Kita juga 

mungkin akan langsung menyanggah penggunaan tongkat kecil itu dengan berbagai 

macam teori, dan dampakanya adalah, peradaban hari ini seperti kesulitan melahirkan 

generasi saleh dan beradab. Kita seperti abai untuk mengambil ibroh dari sejarah 

bahwa penggunaan tongkat kecil dalam dunia pendidikan telah melahirkan seorang 

pemimpin besar yang namanya terukir indah dalam sejarah kebesaran Islam.  
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BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

dalam bidang pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan terdapat delapan kebijakan 

pendidikan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam kajian ini, antara lain memuliakan guru 

dan ulama, mendirikan perpustakaan-perpustakaan, menerjemahkan buku-buku 

pengetahuan ke dalam bahasa Arab, memberikan penghargaan kepada siswa 

berprestasi, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, melibatkan peran orangtua 

dalam pendidikan, kurikulum berpusat pada Qur‟an, serta mengutamakan ta‟dib 

dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut relevan untuk menyelesaikan 

permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. 

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Ar-Rasyid tersebut telah membuat 

nama beliau terukir indah dalam sejarah, sebagai sosok yang mampu membawa Islam 

ke masa keemasannya (Islamic Golden Age). Hal itu tidak terlepas dari kecintaan Ar-

Rasyid terhadap ilmu pengetahuan, tanpa mengesampingkan ajaran agama yang telah 

tertanam kokoh dalam dirinya sejak kecil. Tidak berlebihan kiranya jika disampaikan 

bahwa kita perlu belajar lebih banyak kepada tokoh-tokoh Muslim dalam berbagai 

dimensi ilmu dan tidak mudah terpesona dengan tokoh-tokoh dari dunia barat, karena 

bagaimanapun karakter keagamaan yang melekat pada diri tiap tokoh Muslim telah 

memberikan nilai lebih dalam setiap konsep yang ditawarkan. Rasulullah 
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shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah generasiku 

(sahabat), kemudian generasi berikutnya (tabi‟in), kemudian generasi berikutnya 

(tabi‟ut tabi‟in). [Muttafaq „Alaih]
1
 Harun Ar-Rasyid hidup pada masa tabi‟ut tabi‟in. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian Kebijakan Pendidikan Khalifah Harun Ar-Rasyid, 

maka hal-hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca 

Baca dan kaji kitab-kitab tarikhul Islam (sejarah Islam) untuk mengambil 

ibroh atau pelajaran dari sejarah kebesaran orang-orang terdahulu. Karena 

sejarah adalah sunnatullah yang terus berulang, maka segala permasalahan 

yang melanda dunia pendidikan negeri ini sesungguhnya sudah pernah terjadi 

di masa lalu, dan cara penyelesaiannya pun sudah ditunjukkan, salah satunya 

oleh Ar-Rasyid. 

2. Bagi Pemangku Kebijakan 

Teliti lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

maupun tokoh-tokoh Muslim lain khususnya yang berkontribusi dalam bidang 

pendidikan dan terapkan dalam dunia pendidikan di negeri ini serta 

kiblatkanlah arah pendidikan kepada Islam. 

  

                                                           
1
 H.R. Bukhari No. 2457, 6201, H.R. Muslim No. 4603. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wata‟ala yang senantiasa 

menganugerahkan kasih dan sayang-Nya, serta segala nikmat yang tak mungkin dapat 

dihtung di mana tidak ada nikmat yang lebih nikmat melebihi nikmat Islam sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai suatu karya yang penulis 

persembahkan untuk agama-Nya yang mulia ini. 

Demikianlah pembahasan mengenai kebijakan pendidikan Khalifah Harun Ar-

Rasyid, suatu pembahasan sejarah yang memiliki pelajaran mahal yang seharusnya 

dapat kita ambil untuk masa kini. Karena manusia paling mulia yang pernah Allah 

subhanahu wata‟ala hadirkan di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad 

shallallahu‟alaihi wasallam juga mengambil kebijakan-kebijakan pentingnya dari 

sejarah. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya melakukan hal yang sama 

sebagai wujud peneladanan kita terhadapnya. 

Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dalam tulisan ini yang 

disebabkan segala keterbatasan dalam diri penulis sendiri, oleh sebab itu kritik dan 

saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi dan perbaikan tulisan ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis dalam bentuk apapun sehingga tulisan ini terselesaikan dengan 

baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang 

membacanya, serta dapat menjadi inspirasi dalam terciptanya kajian-kajian sejarah 

lain sehingga masa lalu yang gemilang itu dapat dihadirkan kembali. Aamin. Wallahu 

ta‟ala „alam. Jazakumullahu khair. 
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