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PRAKATA PENULIS 

 

Dalam tinjauan historis, pendidikan Islam dimulai sejak Nabi 
Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Pendidikan pertama yang 
ditanamkan oleh Rasulullah SAW adalah pendidikan akhlak yaitu 
mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan Umat pada saat itu. 
Setelah peletakan tonggak pertama pendidikan oleh Rasulullah, 
dinamika pendidikan Islam berlansung sangat progresif, terutama 
pada masa klasik pada tiga periode pertama (sekitar tahun 650-1000 
Masehi), yaitu pada masa kejayaan Islam. Dinamika pendidikan Islam 
terus berkembang hingga masa modern, tepatnya pada akhir abad ke 
XIX dan semakin berkembang pada periode sesudahnya. Dinamika 
perkembangan pendidikan Islam diikuti pula oleh pengembangan 
institusi atau kelembagaan pendidikan Islam.  

Pendidikan Islam secara kelembagaan mengalami perubahan 
secara fluktuatif mulai dari periode pertama sampai saat ini, seperti 
yang terjadi di Indonesia. Institusi dan metodologi yang diterapkan 
disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pelembagaan 
pendidikan Islam juga mengalami perkembangan mulai darimasa 
klasik sampai masa modern. Di samping lembaga yang bersifat umum 
seperti masjid, terdapat juga lembaga-lembaga lain yang memiliki 
karaktistik yang berorientasi sebagai embrio institusi pendidikan 
Islam, seperti masjid-khan (masjid yang dilengkapi dengan asrama 
dan pemondokan) dan madrasah. Masjid dalam konteks sejarah 
pendidikan Islam, bukanlah masjid yang hanya berfungsi sebagai 
tempat shalat bagi masyarakat umum yang dikenal dengan masjid 
jami’. Masjid yang dimaksud sebagai tempat pendidikan adalah masjid 
yang berfungsi di samping sebagai tempat shalat, juga sebagai tempat 
pendidikan (majlis ta’lim). 
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Perkembangan masjid sebagai tempat pendidikan ini didukung 
oleh para penguasa seperti Adud al-Daulah (w 965), al-Sahib Ibn 
‘Abbad (w. 995) dan Di’lil al-Sijistani (w. 965) yang kemudian dikenal 
sebagai pelopor perkembangan masjid pendidikan (majlis ta’lim).  

Masjid-khan merupakan masjid yang dilengkapi dengan 
bangunan khan (asrama dan pemondokan)yang bergandengan 
dengan masjid. Asrama disediakan sebagai tempat penginapan bagi 
para pelajar yang datang dari berbagai kota. Periode ini mengalami 
perkembangan yang cukup pesat pada abad ke X yang ditandai 
dengan berdirinya 3000 masjid khan di bawah kekuasaan Adul al 
Daulah (w. 965). Sedangkan madrasah merupakan lembaga 
pendidikan yang terdiri dari ruang belajar, pondokan dan masjid. 
Menurut Makdisi, badr bin hasanawaih al Kurdi (w. 1015), 
perkembangan madrasah dipelopori oleh Nizam al Mulk (w. 1063). 

Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam mulai berkembang 
sejak Islam masuk ke Indonesia melalui  Gujarat. Lembaga 
pendidikan Islam yang pertama di Indonesia yang berpadu dengan 
ke-khas-an dan keunikan budaya Indonesia adalah dalam bentuk 
kelembagaan pondok pesantren. Dalam perkembangannya pondok 
pesantren juga mengalami perkembangan dengan pembukaan 
lembaga formal madrasah sampai berdirinya madrasah unggulan 
dengan berbagai variannya. Demikian juga dengan lembaga 
pendidikan tinggi mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik 
dari aspek kelembagaan maupun jumlahnya.   Dari aspek 
kelembagaan beberapa perguruan  tinggi Islam mengalami 
perkembangan dalam bentuk alih status, seperti yang terjadi 
dibeberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN):  
mulai dari  Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) ke Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) dan ke Universitas Islam Negeri (UIN). 

Perkembangan lembaga pendidikan Islam mulai dari masa-masa 
awal atau periode klasik, periode pertengahan sampai abad modern, 
menjadi kajian dalam buku ini. Disertai dengan ulasan perkembangan 
pendidikan Islam dalam konteks ke-Indonesiaan  sebagai kajian 
historis pendidikan Islam, yang dilengkapi contoh kajian pendidikan 
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konteks local di pulau Lombok, baik pesantren maupun madrasah. 
Akhir tulisan ini penulis menyampaiakan, bahwa ikhtiar untuk 
menyempurnakan buku ini tak pernah berakhir. Oleh karena itu, 
saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan. Semoga 
tulisan ini tulisan ini dapat memberi mamfaat dan memperkaya 
khazanah keilmuan pendidikan Islam. 

 

Kediri-Lombok Barat,  Juli 2020 
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PENGANTAR DEKAN  

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & 
Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 
sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah 
SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat 
dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, 
baik buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur 
dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan 
UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 
sejumlah regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan 
tegas menyebutkan bahwa dosen secara perseorangan atau 
kelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang 
diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sumber 
belajar. 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah 
upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam impelementasi 
undang-undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset dan 
publikasi dosen PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan 
lainnya adalah meningkatkan mutu pembelajaran dengan 
mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan proses 
pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses 
sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga 
diharapkan men-support peningkatan karir dosen dalam konteks 
kenaikan jabatan fungsional dosen yang ujungnya berdampak 



Pendidikan Islam: Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | xi 

pada peningkatan status dan peringkat akreditasi program studi 
dan perguruan tinggi. 

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 
berjumlah 10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 
2020 menjadi 100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku 
ajar dan 50 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti 
pada level publikasi, namun berlanjut pada pendaftaran Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 HKI 
dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon 
Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 
mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 
berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode 
humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, 
psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan 
metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-
rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 
menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama 
terkait misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam 
(Islam washathiyah), pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, 
pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-pedagogik, 
pembelajaran DARING (dalam jaringan), pendidikan & isu 
gender, ragam pesantren (pesisir, enterprenuer), dan tema 
teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 
jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam 
tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga 
editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan 
zauqnya, perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading 
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yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi 
maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah kami harapkan saran 
kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal 
jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN 
Mataram dan ummat pada umumnya.    

 
Mataram,  10 Nopember 2020 M 

  24 Rabi’ul Awal 1442 H 
            Dekan  

 
 
 

    Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 
    NIP. 196812311993032008 
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BAB I 
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, URGENSI, DAN 

PERIODESASI SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM  

 

A. Pengertian Sejarah Pendidikan Islam  

1. Sejarah 

Setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Masa lalu yang pantas 
dikenang, baik yang menyenangkan maupun yang membuat manusia 
sedih dalam hidupnya. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun dan 
seterusnya yang telah dilewati oleh manusia merupakan bagian dari 
masa lalu. Umumnya sejarah dikenal sebagai informasi mengenai 
kejadian pada masa lampau. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, 
mempelajari sejarah berarti mempelajari dan menerjemahkan 
informasi dari catatan-catatan yang dibuat oleh orang perorang, 
keluarga, dan komunitas. Pengetahuan akan sejarah melingkupi: 
pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta 
pengetahuan akan cara berpikir secara historis. 

Istilah sejarah dalam bahasa arab dikenal dengan tarikh, dari akar 
kata arrakha (a-r-kh),yang berarti menulis atau mencatat; dan catatan 
tentang waktu serta peristiwa. Akan tetapi, istilah tersebut tidak serta 
merta hanya berasal dari kata ini. Malah ada pendapat bahwa istilah 
sejarah itu berasal dari istilah bahasa Arab syajarah, yang berarti 
pohon atau silsilah. Makna silsilah ini lebih tertuju pada makna 
padanan tarikh tadi; termasuk kemudian dengan padanan pengertian 
babad, mitos, legenda dan seterusnya. Syajara berarti terjadi, syajarah 
an-nasab berarti pohon silsilah.  
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Dalam istilah bahasa-bahasa Eropa, asal-muasal istilah sejarah 
yang dipakai dalam literatur bahasa Indonesia itu terdapat beberapa 
variasi, meskipun begitu, banyak yang mengakui bahwa istilah sejarah 
berasal-muasal,dalam bahasa Yunani historia. Dalam bahasa Inggris 
dikenal dengan history, bahasa Perancis historie, bahasa Italia storia, 
bahasa Jerman geschichte, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda 
dikenal gescheiedenis. 

Menilik pada makna secara kebahasaan dari berbagai bahasa di 
atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut dengan 
waktu dan peristiwa. Oleh karena itu masalah waktu penting dalam 
memahami satu peristiwa, maka para sejarawan cenderung mengatasi 
masalah ini dengan membuat periodesasi. Sementara itu, istilah sejarah, 
dalam pengertian terminologis atau istilahi, juga memiliki beberapa 
variasi redaksi. Collingwood, misalnya mendefinisikan sejarah dengan 
ungkapan history is the history of thought (Sejarah adalah sejarah 
pemikiran); history is a kind of research or inquiry (Sejarah adalah sejenis 
penelitian atau penyelidikan). Pada kesempatan lain, Collingwood 
memaknakan sejarah (dalam artian penulisan sejarah atau 
historiografi), seperti membangun dunia fantasi (are peaple who bulid up 
a fantasy-word) (Collingwood, 1976 : 2 dan 9). Nouruzzaman Shiddiqie 
mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa masa lampau yang tidak 
hanya sekadar memberi informasi tentang terjadinya peristiwa itu, 
tetapi juga memberikan interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan 
melihat hukum sebab-akibat (Shiddiqie, 1983 : 5). 

Jauh sebelumnya, Ibn Khaldun (1332 – 1406), dalam kitabnya al-
Muqaddimah, telah mendefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat 
umat manusia atau peradaban dunia; tentang perubahan-perubahan 
yang terjadi pada watak masyarakat itu, seperti kelahiran, keramah-
tamahan, dan solidaritas golongan; tentang revolusi dan 
pemberontakan rakyat melawan golongan lain; akibat timbulnya 
kerajaan-kerajaan dan negara dengan tingkatan bermacam-macam 
kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai kemajuan 
kehidupannya, berbagai macam ilmu pengetahuan, dan pada umunya 
tentang segala macam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 
karena watak masyarakat itu sendiri (Ibn Khaldun, 1986 : 12-13). R. 
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Moh. Ali, mengemukakan pengertian sejarah mengacu dalam tiga 
makna: (1) sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan 
peristiwa kenyataan; (2) Cerita tentang perubahan-perubahan, 
kejadian peristiwa realita; (3) Ilmu yang bertugas menyelidiki 
perubahan-perubahan, kejadian dan peristiwa realitas  (Ali,  1965 : 7-
8). 

Sartono Kartodidjo, sejarah dapat dibedakan dalam tiga jenis, 
yaitu sejarah mentalitas (mentalited history), sejarah sosial (sosiological 
history), dan sejarah struktural (structural history) (Kartodirdjo, 2002 : 5). 
Hegel berpendapat, bahwa sejarah terbagi menjadi sejarah asli, sejarah 
reflektif, dan sejarah filsafati. Pertama sejarah asli, yang memaparkan 
sebagian besar terbatas pada perbuatan, peristiwa dan keadaan 
masyarakat yang ditemukan di hadapan mereka. Kedua sejarah 
reflektif, adalah sejarah yang cara penyajiannya tidak dibatasi oleh 
waktu yang dengannya penulis sejarah berhubungan. Ketiga sejarah 
filsafati. Jenis ini tidak menggunakan sarana apapun kecuali 
pertimbangan pemikiran terhadapnya.  

Oleh karena itu, belajar sejarah berarti merekonstruksi masa lalu, 
yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, 
dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh orang. Namun, perlu 
ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu bukan untuk 
kepentingan masa lalu itu sendiri. Sejarah mempunyai kepentingan 
masa kini dan, bahkan, untuk masa akan datang. Oleh kerenanya, 
orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. 
Kenyataannya, sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban dan 
disepanjang waktu. Hal ini, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa 
sejarah itu perlu. Sejarah merupakan suatu dialog yang tiada akhir 
antara masa kini dan masa lalu. Ini dapat dilihat berdasarkan kerangka 
keragaman (diversity), perubahan (change), dan kesinambungan 
(continuity) melalui dimensi waktu. 
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2. Pendidikan Islam atau Pendidikan Agama Islam 

Gerakan politik dan sosial internal pada abad delapan belas, 
sembilan belas, dan dua puluh di dunia Islam mengabaikan 
Pendidikan Islam dan memberikan peluang pada gagasan sekular dan 
misioner eksternal yang menjadikannya Pendidikan agama dalam 
artian sempit. Keragaman pandangan dunia dan interpretasi atas 
prinsip-prinsip  tentang Pendidikan berakibat ditekankannya bentuk 
dari pada hakikat dalam Pendidikan Muslim. Catatan sejarah tentang 
Pendidikan Islam/Muslim memberikan beragam perspektif tentang 
sifat dan fungsi lembaga tradisionalnya. Penekanan kultural dan 
politik mengakhiri Pendidikan Islam sebagai sistem fungsional yang 
bertujuan memahami dan menerapkan prinsip pedagogis  dan 
membatasinya pada pengetahuan “agama” yang terbatas pada orang-
orang tertentu. Pendidikan Islam belakangan ini dirancukan dengan 
materi subjek “agama” atau dengan aturan sosial, moral, dan akhlak. 
Keunggulan Pendidikan yuridis dan perumusan atas pengembangan 
secara informal karakter Islam menghasilkan diferensiasi kurikuler 
dan instruksional antara kelas dan gender, pemisahan pengetahuan 
“Islam” dan “non Islam”, dan dikotomi antara ideal dan praktik 
dalam Pendidikan Muslim. 

Pendidikan Islam, yang dalam  (Q.S. Ali-Imran, 3:110) disebut 
pembentukan karakter dalam pandangan Dunia Islam, menuntut 
keluarga Muslim untuk memperkenalkan anak-anaknya dengan 
semua pengetahuan sebagai sarana untuk memahami parameter-
parameter dalam al-Qur’an bagi hubungan konstruktif dengan Allah, 
sesama manusia, dan alam. Berdasarkan diktum al-Qur’an, “Bacalah 
dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, … yang telah mengajar 
(manusia) dengan pena” (Q.S. Al-‘Alaq, 96 : 1-40), berarti bahwa 
membaca adalah belajar dan beramal dengan petunjuk Kitab Suci, 
pendidikan Islam berkembang dari pelatihan komprehensif seperti ini 
dalam komunitas Islam pertama di Madinah (sekitar 623 M.) ke studi 
agama atau penanamannya dalam adat-istiadat sosial. “Pendidikan 
agama” atau “Pendidikan Muslim” tidaklah merefleksikan proses 
historis dari Pendidikan Islam. Proses ini, menurut Waqar Husaini 
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(1981), mulai terdisintegrasi pada akhir abad kesebelas ketika sains, 
ilmu sastra, dan ilmu sosial disingkirkan dari kurikulum. Menurut 
Fazlur Rahman (1982), proses ini masih fungsional hingga pada abad 
kelima belas, sedangkan menurut Dale Eickelmen (1985), terisolasi 
dengan baik kepada kaum Muslim hingga pada paro kedua  abad 
kedua puluh. 

Pendidikan agama berbeda dengan Pendidikan Islam sekalipun ia 
mempertahankan sisa-sisa lembaga Pendidikan Islam. Dengan 
memisahkan pengetahuan “wahyu” dan pengetahuan “manusia”, 
prinsip al-Qur’an ditransformasi menjadi aturan hukum dan moral 
serta ritual yang terumuskan, yang menciptakan dikotomi dalam 
pemikiran Islam. Demikian juga makna diktum Nabi “faqqihu fi al-din” 
(Shahih Muslim) mengalami transformasi, dari mengajar di dalam 
pandangan Dunia Islam ke mengajar Islam seperti yang ditafsirkan 
oleh berbagai madzhab fiqih. 

Ciri menonjol dari Pendidikan Islam seperti tahfizh (penyampaian 
lisan dan auditoral) sering dikacaukan dengan talkin (penguasaan dan 
penyebaran prinsip-prinsip dan ruh/semangat al-Qur’an). Talkin, 
menurut Nasr (1982), menyebabkan Pendidikan Islam melahirkan 
“filosof-ilmuwan” dalam berbagai disiplin intelektual. Hubungan erat 
Pendidikan Islam dengan al-Qur’an al-Qur’an dan al-Hadits , tidak 
menjadikan Pendidikan Islam bersifat religius belaka, dan juga tidak 
menjadikan unsur-unsur lainnya menjadi khas islami atau mutlak. 
Para Muslim intelektual terdahulu mengubah bentuk, kandungan, dan 
tujuan ilmu, pendidikan, dan seni menjadi disiplin-disiplin Islam 
dengan cara mengintegrasikan pengembangan intelektual dan kultural 
dalam pandangan Dunia Islam. Sebagian besar pendidik Muslim 
kontemporer menganggap pendidikan Islam sebagai indoktrinasi 
religius. 

Ketika orang berbicara tentang pendidikan Islam, yang ada dalam 
benak adalah metode tradisional pembacaan dalam pengajaran al-
Qur’an, meskipun pendidikan Islam tidak terbatas pada metode ini, 
dan juga tidak terbatas pada belajar al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai 
landasan semua pengetahuan, membimbing perilaku menyeluruh. 
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Pendidikan Islam terdesentralisasikan dan praktiknya bervariasi. Ia 
tereduksi menjadi pendidikan agama pada waktu dan di tempat yang 
berbeda. Perubahan ini terjadi ketika filsafat dan pedagogi Islam 
terpisah, dan ketika aturan moral public yang ketat ditetapkan atas 
wanita, yang menabukan penampilan wanita di depan publik. 
Bersamaan dengan itu, generasi-generasi pemimpin religus atau faqih 
pria menekankan al-Qur’an  sebagai aturan moral mutlak atau hukum 
legal dan tidak memandangnya sebagai pedoman universal bagi 
seluruh komunitas. Prinsip-prinsip filsafat Islam kemudian 
diidealisasikan, dan pengetahuan diklasifikasikan berdasarkan sumber 
dan metode sehingga memperbesar kesenjangan antara bagaimana 
yang moral (religus/pribadi/informal), dan yang rasional 
(yuridis/public/formal). 

Dari uraian di atas menjelaskan kerancuan pengertian pendidikan 
agama Islam dan pendidikan Islam. Kedua istilah ini dianggap sama, 
sehingga ketika seseorang berbicara tentang pendidikan Islam 
ternyata terbatas pada pendidikan agama Islam, atau sebaliknya ketika 
seseorang berbicara tentang pendidikan agama Islam justru yang 
dibahas di dalamnya adalah tentang pendidikan Islam. Padahal kedua 
istilah itu memiliki substansi yang berbeda. Ahmad Tafsir (2004) 
misalnya membedakan antara pendidikan agama Islam (PAI) dan 
pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam (PAI) dibakukan sebagai 
nama kegiatan mendidikkan agama Islam. Pendidikan agama Islam 
(PAI) sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan  "Agama Islam”, 
karena yang diajarkan adalah agama Islam bukan pendidikan agama 
Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidikkan 
agama Islam disebut sebagai pendidikan agama Islam. Kata 
"pendidikan” ini ada pada dan mengikuti setiap mata pelajaran. 
Dalam hal ini pendidikan agama Islam (PAI) sejajar atau sekategori 
dengan pendidikan matematika atau pendidikan IPS/IPA dan lain-
lainnya (nama mata pelajarannya adalah matematika atau IPS/IPA 
dan lain-lain), pendidikan olehraga (nama mata pelajarannya adalah 
oleh raga), pendidikan biologi (nama mata pelajarannya adalah 
biologi) dan seterusnya. Sedangkan pendidikan Islam adalah nama 
sistem, yaitu sistem pendidikan yang islami, yang memiliki 
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komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung 
terwujudnya sosok Muslim yang diidealkan yang teori-teorinya 
disusun berdasarkan  al-Qur’an dan al-Hadits. 

 

Istilah Pendidikan Dalam Perspektif Islam 

NO. ISTILAH 
PENDIDIKAN 

TUGAS PENDIDIKAN ISLAM 

1. Ustadz  Orang yang komitmen tehadap 
profesionalitas, yang melekat pada 
dirinya sikap dedikatif, komitmen 
terhadap mutu proses dan hasil kerja, 
serta sikap continous improvement. Ustadz 
bertugas untuk melakukan ta’lim, tarbiyah, 
irsyad, tadris, dan ta’dib. 

2. Ta’lim    Upaya membantu peserta didik agar 
mampu menangkap makna di balik yang 
tersurat, mengembangkan pengetahuan 
serta menjelaskan fungsinya dalam 
kehidupan, baik secara teoritis maupun 
praktis, atau melakukan transfer 
ilmu/pengetahuan, internalisasi, serta 
amaliah (implementasi) serta terpadu. 

3. Tarbiyah  Upaya membantu peserta didik agar 
mampu mengatur, memelihara, 
mengembangkan, memperbaiki, dan 
meningkatkan dirinya dengan segala 
potensinya dan satuan sosial (dalam 
kehidupan masyarakat) secara bertahap 
ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih 
baik. 

4. Irsyad  Upaya meningkatkan kualitas akhlak dan 
kepribadian peserta didik atau upaya 
pemberian keteladanan. 

5. Tadris  Upaya mencerdaskan peserta didik, 
memberantas kebodohan mereka, serta 
melatih keterampilan sesuai dengan 
bakat, minat dan kemampuannya 
sehingga menjadi tenaga yang produktif. 
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6. Ta’dib Upaya menyiapkan peserta didik untuk 
bertanggungjawab dalam membangun 
peradaban yang berkualitas di masa 
depan. 

7. Tazkiyah  Upaya penyucian jiwa peserta didik 
sehingga ia kembali kepada fitrahnya. 

8. Tilawah  Upaya pewarisan nilai-nilai ilahi dan 
nilai-nilai insani kepada peserta didik. 

 

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam 
merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Istilah 
”pendidikan Islam” dapat dipahami dalam beberapa perspektif, di 
antaranya yang diungkap Muhaimin (2006): 

1. Pendidikan Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, atau 
sistem pendidikan yang islami, yakni pendidikan yang dipahami 
dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai 
fundamental yang terkandung dalam sumbernya, yaitu  al-Qur’an 
dan al-Hadits . Dengan makna lain, pendidikan yang dipahami 
dan dikembangkan dari atau disemangati serta dijiwai oleh ajaran 
dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, 
yaitu  al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam pengertian yang pertama 
ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori 
pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan 
dikembangkan dari sumber tersebut. Dalam realitasnya, 
pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari kedua sumber 
dasar tersebut terdapat beberapa perspektif, yaitu: (1) pemikiran, 
teori dan praktek penyelenggaraannya melepaskan diri atau 
kurang mempertimbangkan situasi konkret dinamika pergumulan 
masyarakat Muslim (era klasik dan kontemporer) yang 
mengintarinya; (2) pemikiran, teori dan praktek 
penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan pengalaman dan 
khazanah intelektual ulama klasik; (3) pemikiran, teori dan 
praktek penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan situasi 
sosio-historis dan kultural masyarakat kontemporer, dan 
melepaskan diri dari pengalaman-pengalaman serta khazanah 
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intelektual ulama klasik; (4) pemikiran, teori dan praktek 
penyelenggaraannya mempertimbangkan pengalaman dan 
khazanah intelektual Muslim klasik serta mencermati situasi 
sosio-historis dan kultural masyarakat kontemporer. 

2. Pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya 
mendidikkan agama Islam atau ajaran agama Islam dan nilai-
nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) 
sesorang. Dalam pengertian yang kedua ini dapat berwujud: (1) 
segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu 
seorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan atau 
menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk 
dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam 
sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya 
sehari-hari; (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaaan 
antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya 
atau tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada 
salah satu atau beberapa pihak. 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktek 
penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang 
dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses 
bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai 
agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman 
Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian 
yang ketiga ini istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai 
proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya, dan 
peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang 
sejarahnya. Dalam pengertian yang ketiga ini, realitas historis 
sistem pendidikan Islam dapat mengalami kesenjangan dengan 
ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam 
sumbernya, yaitu al-Qur’an dan al-Haditst.  

Dalam konteks kajian atau penelitian untuk pengembangan 
pendidikan Islam, Azra (1999) mengemukakan bahwa pola kajian 
kependidikan Islam di Indonesia sebagaimana terdapat dalam 
beberapa literatur yang tersedia, selama ini lebih banyak berfokus 
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pada tiga kategori, yaitu: (1) kajian sosio-historis pendidikan Islam; (2) 
kajian pemikiran dan teori pendidikan Islam; (3) kajian metodologis 
pendidikan Islam. Jika dikaitkan dengan pengertian pendidikan Islam 
tersebut di atas, maka kajian sosio-historis terkait dengan pengertian 
pendidikan Islam yang ketiga, kajian pemikiran dan teori terkait 
dengan pengertian pendidikan Islam yang pertama; dan kajian 
metodologis terkait dengan pengertian pendidikan Islam dalam 
perspektif sedua tersebut diatas.  

Oleh karenanya, penulis memaknai sejarah pendidikan Islam 
sebagai upaya rekonstruksi, eksplorasi, dan pembacaan kritis tentang 
formasi dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu 
yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. 
(1) kajian sosio-historis pendidikan Islam; (2) kajian pemikiran dan 
teori pendidikan Islam; (3) kajian metodologis pendidikan Islam 
maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman nabi 
Muhammad saw sampai sekarang berdasarkan kerangka keragaman 
(diversity), perubahan (change), dan kesinambungan (continuity) melalui 
dimensi waktu. 

B. Ruang Lingkup Sejarah Pendidikan Islam 

1. Obyek  

Obyek kajian sejarah pendidikan Islam adalah fakta-fakta 
pendidikan Islam berupa informasi tentang pertumbuhan dan 
perkembangan pendidikan Islam baik formal, informal maupun non 
formal. Dengan demikian akan diproleh apa yang disebut dengan 
sejarah serba objek, hal ini sejalan dengan peranan agama Islam 
sebagai agama dakwah penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran, 
menuju kehidupan yang sejahtera lahir bathin secara material dan 
spiritual. Namun sebagai cabang dari ilmu pengetahuan, objek sejarah 
pendidikan Islam umumnya tidak jauh berbeda dengan yang 
dilakukan dalam objek-objek sejarah pendidikan, seperti mengenai 
sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan kata lain, bersifat menjadi sejarah 
serba subjek. 
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2. Metode 

Mengenai metode sejarah pendidikan Islam, walaupun 
terdapat hal-hal yang sifatnya khusus, berlaku kaidah-kaidah yang ada 
dalam penulisan sejarah. Kebiasaan dari penelitian dan penulisan 
sejarah meliputi suatu perpaduan khusus keterampilan intelektual. 
Sejarahwan harus menguasai alat-alat analisis untuk menilai 
kebenaran materi-materi sebenarnya, dan perpaduan untuk 
mengumpulkan dan menafsirkan materi-materi tersebut ke dalam 
kisah yang penuh makna, sebagai seorang ahli, sejarahwan harus 
mempunyai sesuatu kerangka berpikir kritis baik dalam mengkaji 
materi maupun dalam menggunakan sumber-sumbernya.  

Untuk memahami sejarah pendidikan Islam diperlukan suatu 
pendekatan atau metode yang bisa ditempuh adalah keterpaduan 
antara metode deskriptif, metode komparatif dan metode analisis 
sistensis. Dengan metode deskriptif, ajaran-ajaran Islam yang dibawa 
oleh Rasulullah saw, yang termaktub dalam  dijelaskan oleh as-sunnah 
, khususnya yang langsung berkaitan dengan pendidikan Sistem dapat 
dilukiskan dan dijelaskan sebagaimana adanya. Pada saatnya dengan 
cara ini maka yang terkandung dalam ajaran Islam dapat dipahami. 
Metode komparatif mencoba membandingkan antara tujuan ajaran 
Islam tentang pendidikan dan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang 
hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Dengan 
metode ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada pada 
dua hal tersebut sehingga dapat diajukan pemecahan yang mungkin 
keduanya apabila terjadi kesenjangan. Metode analisis sinsesis 
digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau 
pengertian-pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis, 
sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. 
Pada saatnya dengan metode sintesis dapat diperoleh kesimpulan-
kesimpulan yang akurat dan cermat dari pembahasan sejarah 
pendidikan Islam. Metode ini dapat pula didayagunakan untuk 
kepentingan proses pewarisan dan pengembangan budaya umat 
manusia yang Islami. 
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Dalam penggalian dan penulisan sejarah pendidikan Islam ada 
beberapa metode yang dapat dipakai antaranya: 

1. Metode Lisan dengan metode ini pelacakan suatu obyek sejarah 
dengan menggunakan interview. 

2. Metode Observasi dalam hal ini obyek sejarah diamati secara 
langsung. 

3. Metode Documenter dimana dengan metode ini berusaha 
mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau 
dokumen tertulis. 

Pendidikan Islam merupakan warisan dan perkembangan budaya 
manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam dalam rangka 
terbentuknya kepribadian utama menurut Islam. Munculnya ilmu 
pendidikan telah memotivasi umat Islam untuk menelusuri perjalanan 
sejarah pendidikan Islam. Teori-teori yang berkaitan dalam dunia 
pendidikan besar gunanya dalam mengumpulkan fakta-fakta sejarah 
yang selanjutnya menempatkan fakta-fakta tersebut dalam konteks 
sejarahnya dengan demikian pembahasan sejarah pendidikan tidak 
sekedar menempatkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 
perkembangan dan perjalanan pendidikan Islam sesuai dengan 
urutan-urutan peristiwa. Lebih dari itu sejarah pendidikan Islam 
menuntut pengungkapan realitas sosial muslim untuk menjawab 
suatu peristiwa yang terjadi. 

Dengan demikian sejarah pendidikan Islam bukanlah ilmu berdiri 
sendiri namun merupakan bagian dari sejarah pendidikan secara 
umum. Sejarah pendidikan merupakan uraian sistematis dari segala 
sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan 
pendidikan pada waktu yang telah lampau. Sejarah pendidikan 
menguraikan perkembangan pendidikan dari dahulu hingga sekarang. 
Oleh karena itu, sejarah pendidikan sangat erat kaitannya dengan 
beberapa ilmu antara lain: 

1. Sosiologi 
Interaksi yang terjadi baik antara individu maupun antara 
golongan, di mana dalam hal ini menimbulkan suatu 
dinamika. Dinamika dan perubahan tersebut bermuara pada 
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terjadinya mobilitas sosial semua itu berpengaruh pada sistem 
pendidikan Islam. Serta kebijaksanaan pendidikan Islam yang 
dijalankan pada suatu masa. 

2. Ilmu Sejarah 
Membahas tentang perkembangan peristiwa-peristiwa atau 
kejadian –kejadian penting di masa lampau dan juga dibahas 
segala ikhwal “orang-orang besar” dalam struktur kekuasaan 
dalam politik karena umumnya orang-orang yang besar cukup 
dominan pengaruhnya dalam menetukan sistem, materi, 
tujuan pendidikan, yang berlaku pada masa itu. 

C. Urgensi dan Signifikansi Sejarah Pendidikan Sistem 
Dengan mengkaji sejarah akan diperoleh informasi tentang 

pelaksanaan pendidikan Islam dari zaman Rasulullah saw. sampai 
sekarang, mulai dari masa pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, 
kemunduran, dan kebangkitan kembali tentang pendidikan Islam. 
Dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam 
penyelenggaraan pendidikan Islam baik mengenai ide, konsep, 
intitusi, sistem, maupun operasionalisasinya yang terjadi dari waktu ke 
waktu. Jadi sejarah pada dasarnya tidak hanya sekedar memberikan 
romantisme, tetapi lebih dari itu merupakan refleksi historis. Dengan 
demikian belajar sejarah pendidikan Islam dapat memberikan 
semangat (back projecting theory) untuk membuka lembaran dan 
mengukir kejayaan dan kemajuan pendidikan Islam yang baru dan 
lebih baik. Dengan demikian sejarah pendidikan Islam sebagai study 
tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah 
pendidikan sudah barang tentu sangat bermanfaat terutama dalam 
rangka memberikan sumbangan bagi pertumbuhan atau 
perkembangan pendidikan. 

Secara umum sejarah memegang peranan penting bagi kehidupan 
umat manusia. Hal ini karena sejarah menyimpan atau mengandung 
kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-
nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan kehidupan umat 
manusia. Sumber utama ajaran Islam mengandung cukup banyak 
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nilai-nilai kesejarahan yang langsung dan tidak langsung mengandung 
makna benar, pelajaran yang sangat tinggi dan pimpinan utama 
khususnya umat Islam. Ilmu tarikh (sejarah) dalam Islam menduduki 
arti penting dan berguna dalam kajian dalam Islam. Oleh karena itu 
kegunaan sejarah pendidikan meliputi dua aspek yaitu kegunaan yang 
bersifat umum dan yang bersifat akademis. 

Sejarah pendidikan Islam memiliki kegunaan tersendiri di 
antaranya sebagai faktor keteladanan, cermin, pembanding, dan 
perbaikan keadaan. Sebagai faktor keteladanan dapat dimaklumi 
karena  sebagai sumber ajaran Islam banyak mengandung nilai 
kesejarahan sebagai teladan. Hal ini tersirat dalam : “Sesungguhnya 
telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu 
sekalian” (Q.S. Al-Ahzab : 21); “Katakanlah: “jika kamu (benar-
benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu” (Q.S. Ali-Imran : 31); “Dan ikutilah dia, 
supaya kamu mendapat petunjuk” (Q.S Al-A’raaf:158). 

Sebagai cermin ilmu sejarah berusaha menafsirkan pengalaman 
masa lampau manusia dalam berbagai kegiatan. Akan tetapi sejalan 
dengan perkembangan bahwa tidak semua kagiatan manusia berjalan 
mulus terkadang menemukan rintangan-rintangan tertentu sehingga 
dalam proses kegiatannya mendapat sesuatu yang tidak diharapkan, 
maka kita perlu bercermin atau dengan kata lain mengambil pelajaran 
dari kejadian-kejadian masa lampau sehingga tarikh itu bagi masa 
menjadi cermin dan dapat diambil manfaatnya khususnya bagi 
perkembangan pendidikan Islam. 

Sebagai pembanding, suatu peristiwa yang berlangsung dari masa 
ke masa tentu memiliki kesamaan dan kekhususan. Dengan demikian 
hasil proses pembanding antara masa silam, sekarang, dan yang akan 
datang diharapkan dapat memberi andil bagi perkembangan 
pendidikan Islam karena sesungguhnya tarikh itu menjadi cermin 
perbandingan bagi masa yang baru. 

Sebagai perbaikan, setelah berusaha menafsirkan pengalaman 
masa lampau manusia dalam berbagai kegiatan kita berusaha pula 
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untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya kurang konstruktif 
menjadi lebih konstruktif. 

Adapun kegunaan sejarah pendidikan Islam yang bersifat 
akademis diharapkan dapat: 

1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan 
pendidikan Islam, sejak zaman lahirnya sampai masa 
sekarang. 

2. Mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam, guna 
memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini. 

3. Memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan dan 
pembaruan-pembaruan sistem pendidikan Islam. 

Selain itu sejarah pendidikan Islam akan mempunyai kegunaan 
dalam rangka pembangunan dan pengembangan pendidikan Islam. 
Dalam hal ini, sejarah pendidikan Islam akan memberikan arah 
kemajuan yang pernah dialami sehingga pembangunan dan 
pengembangan itu tetap berada dalam kerangka pandangan yang utuh 
dan mendasar. 

Dengan mengkaji sejarah kita dapat memperoleh informasi 
tentang pelaksaan pendidikan Islam dari zaman Rasulullah saw. 
sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, 
kemunduran dan kebangkitan kembali dari pendidikan Islam. Dari 
sejarah dapat diketahui bagaimana yang terjadi dalam 
penyelenggaraan pendidikan Islam dengan segala ide, konsep, 
institusi, sistem, dan opersionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Dalam ajaran Islam, pendidikan mendapatkan posisi yang sangat 
penting dan tinggi karena pendidikan merupakan salah satu perhatian 
sentral (central attention) masyarakat. Pengalaman pembangunan di 
negara-negara sudah maju khususnya negara-negara di dunia Barat 
membuktikan betapa besar peran pendidikan dalam proses 
pembangunan. Tepatnya dikatakan oleh Ghulam N Saqib Education 
may be used to help modernize a society, education, therefore is certainly the key to 
the modernization of muslim societies. Demikian juga tepat dapat dikatakan 
John Dewey, pendidikan diartikan sebagai social continuty of life. 
Pendidikan juga diartikan, it mo kowly as transmission from some persons to 
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others of the skills the arts and the science. Adapun Immanuel Kant, 
mengartikan pendidikan sebagai care, discipline and instruction. Oleh 
karena itu, peranan pendidik sangat penting dan pendidikan 
hendaknya memenuhi kebutuhan masyarakat. 

D. Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam 
Fase Pertama: Sebelum Gangguan Barat. Sekolah  menekankan pada 

penghafalan , membaca, dan menulis. Penghafalan awal ini sering 
tidak disertai pemahaman, terutama ketika bahasa Arab tidak dipakai 
di rumah. Guru mengajar di rumah, masjid, atau toko, menerima 
bayaran dari uang pembayaran siswa atau wakaf (sumbangan 
keagamaan). Meskipun ulama konservatif tampaknya setuju, anak 
perempuan kadang-kadang belajar di sekolah  dan beberapa di 
antaranya menjadi pembaca atau pengajar . 

Pendidikan lanjut di masjid berawal pada abad ketujuh, meskipun 
madrasah formal –sebuah perguruan yang menekankan syari’at– baru 
terwujud pada abad kesebelas. Nizhamiyah di Bagdad adalah 
prototype yang termasyhur. Dalam pemakaian umum, perbedaan 
antara sekolah masjid dan madrasah lenyap. Mata pelajaran yang 
dipandang berkaitan erat dengan agama ditekankan, yaitu tafsir , 
Hadits, fiqh, teologi, tata bahasa Arab, dan logika. Tidak ada upacara 
penerimaan atau wisuda resmi, tidak ada kelas, ujian tertulis, bangku 
tulis, atau diploma. Karena tak boleh masuk madrasah, hanya sedikit 
wanita yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dengan pengajar 
privat. Al-Azhar di Kairo, Suleymaniye (Sulaimaniyah) di Istambul, 
Qarawiyin di Fez, Zaitunah di Tunis, dan berbagai madrasah-masjid 
di Mekah, Madinah, dan Damaskus, berdiri di dunia Sunni pada 1800. 
Di dunia Syi’ah, madrasah di Najaf (Irak) adalah terkemuka, yang 
lainnya berada di Isfahan dan kota-kota lain Iran. 

Fase Kedua: Sekolah Bergaya Barat dan Sekolah Missioner. Kekalahan 
Mesir melawan Rusia dan invansi Napoleon Bonaparte atas Mesir 
(1778) mendorong penguasa Muslim mereformasi tentara dan dinas 
pendukung militernya mengikuti model Barat. Ini memerlukan tipe 
sekolah baru, dan lebih mengabaikan sekolah agama yang konservatif 
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daripada memperbaruinya. Dengan Demikian, fase kedua memulai 
kecenderungan sekularisasi yang berlangsung hingga tangan kaum 
Islamis pada fase kelima. Dengan orang Eropa sebagai instruktur, 
Utsmaniyah membuka akademi teknik kelautan dan kemiliteran pada 
1773 dan 1793. pada 1826 Sultan Mahmud II membubarkan korps 
Janissari, penghalang besar reformasi. Dia dan penerusnya membuka 
biro untuk mendidik penerjemah (1821) dan sekolah kedoteran 
(1827), ilmu kemiliteran (1834), administrasi sipil (1859), dan hokum 
(1878). 

Pada 1811 Muhammad (atau Mehmed) Ali, pengikut ambisius 
Utsmaniyah di Kairo, membubarkan kavaleri Mamluk Mesir. Setelah 
itu, dia menyaingi atau mengungguli Istambul dalam hal inovasi 
pendidikan militer, menusul sekolah militer bergaya Baratnya yang 
pertama (1816), sekolah teknik (1820), kedokteran hewan (1827), 
kedokteran (1827), administrasi sipil (1829), dan penerjemahan 
(1836). Sekolah administras dan bahasa (1868) menjadi sekolah 
hukum. Di Tunisia, Ahmad Bey membuka sekolah militer Bardonya 
pada 1840. 

Tiga fenomena terkait (yang bertahan hingga sekarang) menyertai 
sekolah-sekolah baru itu: mengimpor pendidik dari barat, mengirim 
siswa untuk belajar di Barat dan memakai mesin cetak baru untuk 
menerbitkan buku teks barat terjemahan. Karena pelajar sekolah  dan 
madrasah ternyata kurang siap untuk memasuki pendidikan 
profesional lebih tinggi, Kairo dan Istambul mulai mengubah sekolah  
menjadi sekolah dasar negeri. Namun, Al-Azhar dan banyak sekolah 
keagamaan lainnya telah lama tak terjamah oleh kontrol negara dan 
reformasi serius. Pada 1860-an, kementrian pendidikan di Kairo dan 
Istambul, mencontoh model Perancis yang sangat sentralistis, 
menyusun cetak biru bagi sistem sekolah negeri yang utuh. 
Utsmaniyah merencanakan sekolah dasar, menengah pertama, 
menengah atas (lycees), yang diakhiri dengan sekolah tinggi dan 
universitas. Pendidikan guru yang didirikan di Istambul (1864) dan 
Kairo (1872, Dar al-‘Ulum), memasukkan mata pelajaran Islam dan 
Barat dalam kurikulum keduanya. Lebih jauh dari Barat, Iran 
mengikuti Mesir dan kesultanan Utsmaniyah pusat dalam hal 
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reformasi pendidikan dan militer. Dar al-Funun (1851) mengajarkan 
ilmu kemiliteran, teknik, kedokteran, dan bahasa-bahasa Barat 
meskipun tak mendapat dukungan kuat dari Syah. Tanpa kementrian 
pendidikan resmi hingga 1925, kementrian lainnya mendirikan 
sekolahnya sendiri: ilmu politik (1899/1900), pertanian (1900/1901), 
seni (1901), dan hukujm (1921). 

Fase Ketiga: Di Bawah Kekuasaan Kolonial. Kekuasaan penjajah 
bercokol beberapa tahun hingga seabad atau lebih, dan beberapa 
negara Muslim sama sekali tak terjajah. Ada tiga tipe lembaga 
pendidikan di bawah kekuasaan penjajah: bergaya Barat, islami tak 
direformasi, dan campuran dari kedua tipe sebelumnya. Sebagai 
koloni permukiman Eropa, Aljazair, Libia, dan Palestina paling 
menderita di bawah kekuasaan penjajah. Di Aljazair, lebih dari 132 
tahun, Perancis mendirikan sekolah dasar, menengah, dan tinggi 
(kedokteran pada 1895; hukum, sains, dan sastra pada 1879) bagi 
pemukim Eropa. Universitas Aljir menggabungkan sekolah-sekolah 
tinggi pada 1909. Sedikit Muslim yang tunduk pada “misi 
pemberadaban” Perancis dan masuk ke dalam sistem ini, meskipun 
sekolah “Arab-Perancis” tersendiri bagi mereka. Kekuasaan Italia di 
Libia (1911-1943) terlalu singkat untuk meniggalkan warisan 
pendidikan yang sebanding. Palestina di bawah kekuasaan Inggris 
(1918-1948) adalah unik karena Sebagian besar pemukiman di sini 
adalah Yahudi Eropa. Dengan agenda Zionis dan sekolah Ibrani 
mereka sendiri, mereka meninggalkan Sebagian besar sekolah yang 
dikelola oleh negara kepada bangsa Arab Palestina. Di tempat lain, 
penguasa kolonial menyelenggarakan sekolah bergaya Barat yang 
kebanyakan untuk penduduk setempat. Di Mesir, Suriah, dan Irak, 
sekolah ini diwariskan dari pembaru bumiputra; rezim kolonial 
lainnya kebanyakan memulai sejak awal. 

Entah bermaksud mengeksploitasi atau menyadari “beban orang 
kulit putih”, rezim kolonial sebenarnya mengutamakan 
kepentingannya sendiri. Biasanya rezim ini menghendaki sekolah 
menengah dan tinggi dapat mencetak teknisi dan pegawai pemerintah 
yang patuh. Di India, Inggris bereksperimen dengan madarasah 
Muslim dan sekolah Sanskrit Hindu yang terbarui sejak 1780-an 
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hingga 1830-an, tatkala mereka yang ingin meng-Inggris-kan 
pengadilan dan administrasi menang. Sekolah dan perguruan bahasa 
Inggris pun berkembang biak. Universitas Kalkuta, Bombay, dan 
Madras di buka pada 1857 sebagai badan pendidikan dengan model 
universitas London. 

“Pemberontakan” India pada 1857 menghantui Lord Cromer, 
yang mengurus Mesir untuk Inggris sejak 1883 hingga 1907. Dia 
mengingatkan bahwa “orang Timur” yang berpendidikan Eropa 
mudah menjadi nasionalis jika hasrat untuk menduduki posisi resmi 
tak tercapai. Dia sangat membatasi penerimaan siswa di jalur sekolah 
dasar-menengah-elit tinggi, mengenakan bayaran sekolah yang hanya 
mampu dibayar oleh sedikit orang saja, dan mengembangkan 
kurikulum secara politis dan seprofesional mungkin. Dia tidak 
keberatan dengan “sekolah dasar” (yang berbeda dengan sekolah 
“dasar” elit) bagi rakyat, yang dananya tidak memadai dan mutunya 
rendah. 

Cromer meredam tuntutan orang Mesir akan universitas dan 
merekomendasikan, sebagai model, Anglo-Oriental Muhammadan 
(menjadi Universitas Aligarh sejak 1920), yang didirikan di India pada 
1875 oleh Sayyid Ahmad Khan. Dengan model kolese-kolese 
Oxbridge dan dengan kepala sekolah seorang Inggris, dihasilkan 
tenaga ofisial, pengacara, dan pengajar –yang diharapkan menjadi 
pegawai setia Raja (Gubernur Jenderal) Inggris. Karena takut dengan 
ulama yang berpotensi memimpin protes massa, penguasa kolonial 
sering mengabaikan madrasah, yang sangat membutuhkan dana, yang 
terkalahkan oleh sekolah negeri, dan yang prospek lulusannya suram. 
Cromer dengan setengah hati mendukung usaha Muhammad ‘Abduh 
dalam mereformasi Al-Azhar, namun meninggalkannya ketika ulama 
dan pihak istana menentangnya. Di India, sebuah perguruan baru 
mirip al-Azhar didirikan di Deoband, yang memberikan pendidikan 
keagamaan tradisional, tetapi ridak menerima subsidi negara. 

Masa penjajahan adalah masa keemasan bagi sekolah missioner 
dan komunitas minoritas. Karena tak boleh membawa masuk kaum 
Muslim ke agama mereka, para misioneris Protestan dan Katolik 
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berupaya membawa masuk orang Yahudi dan Kristen Timur atau 
menekankan misi kemanusiaan melalu pengobatan dan sekolah bagi 
siapa saja. Universitas Amerika Beirut (sebelum Perguruan Protestan 
Suriah), Universitas Santo Yusuf Beirut, dan Universitas Bogasici 
(sebelumnya perguruan Robert) Istambul merupakan warisan zaman 
missioner. Para misionaris juga berada di garda depan dalam 
pendidikan bagi wanita, dengan sekolah wanita negeri pertama di 
Istambul, menyusul di Kairo, dan Teheran masing-masing pada 1858, 
1873, dan 1897/1898. 

Fase Keempat: Penyatuan dan Perluasan Pendidikan Pascakemerdekaan. 
Akibat kebijakan penjajah, negara-negara yang baru merdeka 
menyatukan sistem pendidikan mereka dengan mengendalikan 
sekolah missioner, minoritas, dan Islam. Di Turki, Mustafa Kemal 
Attaturk memaksakan kurikulum nasional pada sekolah asing dan 
minoritas pada 1920-an, dan Reza Syah menasionalisasi sekolah dasar 
dan menengah di Iran pada 1930-an. Suriah menutup sekolah 
Perancis pada 1945 selama puncak perjuangan kemerdekaannya. 
Mesir akhirnya mengkonsolidasikan kontrol atas sekolah missioner 
dan minoritas begitu Inggris hengkang pada 1950-an. Namun, 
Universitas Amerika di Kairo terhindar dari nasionalisasi (putri 
Nasser dan istri Hosni Mubarak kuliah di sini), sebagaimana halnya 
sekolah umum dan asing di Libanon yang terdesentralisasi dan 
diganti namanya menjadi Universitas Bogazici. 

Turki dan Uni Soviet menghapus sekolah Islam. Penutupan 
Fakultas Teologi Universitas Istambul di Turki (bekas Medrese 
Suleymaniye) pada 1933  membuat Turki tidak mempunyai 
pendidikan tinggi Islam hingga Universitas Ankara mendirikan 
Fakultas Teologi pada 1949. Madrasah di Iran  tetap hidup pada masa 
rezim Pahlevi, namun sekolah  tidak. Pada 1961, Nasser memaksa al-
Azhar menjadi universitas negeri, dengan membuka fakultas 
kedokteran, teknik, ekonomi, perdagangan, dan bahkan perguruan 
wanita. Indonesia, yang lebih beragam budayanya, mengizinkan 
berdirinya sekolah dan universitas Islam swasta, di samping Institut 
Agama Islam Negeri, yang mendidik hakim dan guru agama Islam.  
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Suriah pascakemerdekaan beralih ke bahasa Arab sebagai bahasa 
sekolah kedokterannya. Akan tetapi, kepentingan dan kebutuhan 
akan bahasa Barat sebagai sarana dalam mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dunia sering mempengaruhi tekanan kaum 
nasionalis. Di Nigeria dan India yang secara bahasa terfragmentasi, 
bahasa Inggris dalam pendidikan lanjut menyatukan kaum elit, tetapi 
menghalangi rakyat biasa untuk mengakses pendidikan lebih tinggi. 

Nasionalisme, populisme, dan sosialisme mencantumkan 
pendidikan gratis, wajib, dan universal pada setiap agenda negara 
merdeka. Tetapi universalitas masih merupakan tujuan yang sulit 
dicapai. Pada 1920-an, Turki menggratiskan semua jenjang 
pendidikan, dan Iran menetapkan bahwa yang mampu saja yang 
harus membayar. Mesir menggratiskan sekolah dasar pada 1943 –
sebuah langkah ke arah penyatuan dengan sekolah “dasar” yang lebih 
rendah; pendidikan menengah dan tinggi digratiskan pada 1950 dan 
1961. kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang bersekolah 
juga masih menjadi masalah: pada 1980, 76 persen laki-laki Mesir 
bersekolah, sedangkan perempuannya hanya 63 persen, di Turki 78 
persen berbanding 56 persen; dan di Irak 95 persen berbanding 55 
persen.  

Utsmaniyah mendirikan Dar al-Funun (Universitas Istambul) 
pada 1900. Mesir yang dikuasai oleh Inggris hanya memiliki sebuah 
universitas swsta kecil pada 1908, dan harus menunggu hingga 1925 
untuk membangun sebuah universitas negeri. Teheran menyusul pada 
1934; wanita masuk pendidikan tinggi negeri pada tahun 1910-an di 
Turki, 1928 di Mesir, dan 1935 di Iran. Universitras Suriah berdiri di 
era Perancis. Universitas Indonesia pada tahun-tahun terakhir 
penjajah Belanda. Perguruan Memorial Gordon berkembang menjadi 
Universita Khartoum (1956). Dalam hiruk-pikuk kemerdekaan pada 
1950-an dan 1960-an, universitas secara simbolis, tampak hampir 
sepenting bendera. 

Biasanya harus menunggu beberapa tahun sebelum universitas 
negeri yang kedua berdiri, yang setelah itu cepat berkembang-biak di 
negara-negara yang berpenduduk lebih besar. Meningkatnya minat 
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masuk sekolah dasar dan menengah meningkatkan permintaan. 
Akibatnya, kuantitas mengalahkan kualitas; pendanaannya lemah, 
standarnya merosot, dan lulusannya berebut kerja di badan-badan 
pemerintahan. Keahlian khusus dalam pendidikan tidak banyak 
berhubungan dengan pasar kerja, sementara nasib pendidikan 
kejuruan merana. Iran dan Turki masing-masing memiliki 29 
universitas pada 1992; Mesir, dengan penduduk sebanding meskipun 
lebih terkonsentrasi, dan sumber dayanya lebih sedikit, memiliki tiga 
belas. Turki memelopori program pendidikan dewasa pada 1920-an, 
sejak 1960-an universitas terbuka menjadi popular. 

Fase kelima: tantangan Islamisasi. Kekalahan Arab dari Israel pada 
1967, lonjakan harga minyak menyusul Perang 1973, dan Revolusi 
Islam Iran (1979), semuanya memberikan andil bagi kebangkitan 
Islam. Meskipun berbeda dalam hal tertentu, kaum Islamis reformasi 
sekolah sebagai sarana menuju masyarakat Islam ideal. Republik 
Islam Iran memberikan contoh terbaik tentang upaya sebuah rezim 
mengislamisasi lembaga-lembaga pendidikannya. Sekalipun 
universitas Islam Bebas dan lembaga-lembaga baru lainnya didirikan 
setelah revolusi, tugas pokoknya ialah memeriksa secara saksama 
lembaga-lembaga yang ada. Dengan sedikit kekecualian, universitas 
ditutup dari 1980 sampai 1983. Profesor dan guru sekolah yang 
diduga sebagai musuh revolusi dicopot, dan banyak yang lari ke luar 
negeri. Saat universitas dibuka kembali, dipakai tes ideologis untuk 
menyaring calon mahasiswa dan guru besar. Beberapa universitas 
berganti nama pemimpin keagamaan. Koedukasi (belajar bersama 
laki-laki dan perempuan di satu ruang) di semua jenjang lenyap, dan 
“busana islami” diwajibkan bagi wanita. Mata pelajaran yang 
disyaratkan ditekankan, dan ada upaya memasukkkan perspektif islam 
ke dalam setiap bidang studi. Dengan kendali ulama atas negara, 
madrasah yang terabaikan–dan khususnya Madrasah Faizhiyah 
Ayatullah Khomaeini di Qum– kembali terkemuka. 

Pergolakan revolusi, perang, krisis ekonomi, dan pertumbuhan 
penduduk, mau tak mau, memaksa rezim revolusioner bersikap 
kompromis dan pragmatis. Meskipun mencemaskan Sebagian pihak, 
posisi bahasa Inggris tetap kuat dalam kurikulum. Sekarang 
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pembenarannya bukan hanya nilai pentingnya bagi ilmu pengetahuan 
dan teknologi, melainkan manfaatnya bagi penyebarluasan revolusi 
dan dakwah Islam. Kekurangan guru, dana, gedung sekolah, dan 
buku teks yang secara ideologi benar, mendorong permintaan agar 
emigran kembali, dikendorkannya tes ideologis, dan bahkan 
dibukanya kembali sekolah swasta. 

Kaum Islamis dari Maroko sampai Indonesia menuntut 
perubahan pendidikan seperti halnya di Iran. Sejak 1980, universitas 
yang “islami” dibuka di Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, 
Malaysia, dan Niger. Rezim-rezim Islamis yang berbeda-beda di Iran, 
Pakistan, Sudan, dan Arab Saudi saling bersaing untuk mendapatkan 
legitimasi religius. Belum pernah mengalami penjajahan dan 
koedukasi, dan diperkuat oleh kekayaan minyak dan ideolog 
wahhabiyah, Arab Saudi menyatakan stempel Islamnya sebagai 
model, tetapi kaum Islamis pengkritiknya tidak mempercayainya. Di 
lembaga pendidikan dan di tempat lain, rezim yang mewarisi 
peninggalan lebih kompleks pembaruan bumiputra, kekuasaan 
kolonial, sosialisme dan nasionalisme pascakemerdekaan sekarang ini 
sulit mengimbangkan antara kooptasi dan represi para penantang 
Islamis. 
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BAB II 
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 

PENDIDIKAN ISLAM:  
DARI KLASIK HINGGA PERTENGAHAN 

 

Orang Arab pra-Islam dipahami sebagai masyarakat jahili, suatu 
keadaan kondisi di mana amoralitas dan negatif sesuatu yang inheren 
dalam konstruksi peradaban Arab kala itu. Komunitas Arab adalah 
masyarakat nomadik; orang-orang yang menaruh perhatian pada 
kebudayaan Arab mengenal dengan baik realisme sederhana yang 
mencirikan weltanschauung pagan Arab; bagi orang Arab, dunia yang 
fana ini merupakan satu-satunya yang eksis dan eksistensi di luar 
batas dunia ini merupakan hal yang nonsen. Konsepsi pesimistik, 
sekalipun dipandang realistik, tentang kehidupan di muka bumi ini 
memiliki implikasi yang jauh menjangkau dalam kehidupan padang 
pasir. Pengejaran terhadap kenikmatan semu duniawi yang dilakukan 
dengan berbagai cara, mulai dari penjarahan kafilah-kafilah dagan dan 
suku-suku lemah, merupakan fenomena umum di Arabia. Selain 
daripada itu, solidaritas kesukuan yang membabi-buta (baca: 
fanatisme-ashabiyyah) mengharuskan seseorang berpihak secara 
membabi-buta kepada saudara-saudara sesukunya tanpa peduli 
apakah mereka benar atau keliru. Durayd ibn al-Shimmah, seorang 
penyair pra-Islam secara efektif memperlihatkan hal ini dalam sebuah 
sya’irnya (Amal, 2001): 

Ketika mereka menolak saranku,  
aku tetap berpihak kepada mereka  
sekalipun dengan sepenuhnya mengetahui  
Bahwa aku berada dalam kekeliruan yang nyata  
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ketika meninggalkan jalan yang tepat 
Aku hanyalah anggota suku Gaziyah.  
Jika mereka menempuh jalan keliru, 
Maka aku harus melakukan hal senada,  
sama seperti aku mengikuti mereka 
Ketika mereka memilih jalan yang benar. 
 

Solidaritas kesukuan tidak hanya merupakan karakteristik asasi 
kehidupan di padang pasir, tetapi juga di kota-kota seperti Mekah dan 
Madinah. Agama warisan Nabi Ibrahim hanya tinggal bekas-bekasnya 
yang telah diselewangkan. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba, 
yang kuat menguasai yang lemah, saling berperang antara satu dengan 
yang lain karena sebab yang sepele, berpecah belah, wanita tidak ada 
harganya, mereka hidup mengikuti hawa nafsu. Pada saat ini, buta 
huruf hampir berlaku umum di Arab sebelum Islam. Ahmad Amin 
(1965) mengemukakan, Kaum Quraisy, penduduk Mekah sebagai 
bangsawan di kalangan bangsa Arab hanya memiliki 17 orang yang 
pandai baca tulis. Suku Aus dan Khazraj, penduduk Yatsrib 
(Madinah), hanya memiliki 11 orang yang pandai membaca (Sunanto, 
2007 : 13). Orang-orang yang bisa baca tulis tinggal di kota dan dalam 
perkampungan yang lebih terbatas karena menurut pandangan Arab 
pra-Islam, budaya tulis merupakan suatu aib. Dasar demikian, tidak 
mengherankan apabila tradisi Arab sebelum Islam adalah tradisi lisan, 
keistimewaan dan ketinggian dalam bidang syair-syair Jahili yang 
disebarkan secara lisan (hafalan). Kemampuan baca tulis bukanlah 
suatu kualifikasi yang diperlukan dalam diri seorang penyair atau 
dalam diri seorang penyampai syair-syair.  

A. Pendidikan Islam Masa Rasulullah 

1. Fase Mekah 

Di antara intisari dari pengajaran yang disampaikan oleh 
Rasulullah saw. di Mekah itu, ialah menerangkan pokok-pokok agama 
Islam, seperti beriman kepada Allah, nabi dan rasul-Nya dan hari 
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kemudian/kiamat, dan sedikit amal ibadah, yaitu shalat. Adapun 
zakat belum diperinci di Mekah, bahkan zakat waktu itu berarti 
shadaqah kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Selain itu, Allah 
juga menyuruh/memerintahkan manusia agar berbudi pekerti mulia 
dan berkelakuan baik, serta melarang mereka berperangai jahat dan 
berkelakuan buruk. Walhasil, pendidikan dan pengajaran yang 
diberikan oleh Nabi selama berada di Mekah, ialah pendidikan 
keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya 
menggunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian-kejadian 
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta (Yunus, 1989 : 
9). 

Berikut ini, akan dijelaskan secara garis besar pokok-pokok 
ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah saw. kepada para sahabat 
ketika beliau berdomisili di Mekah. 

a. Keimanan 

1) Pokok yang pertama dan utama dalam ajaran Islam ialah 
beriman dan meyakini Allah SWT. sebagai pencipta alam 
semesta. Segala sesuatu dalam alam wujud, baik di bumi 
maupun di langit adalah makhluk (ciptaan) Allah dan tunduk 
dibawah perintah dan kekuasaan-Nya, termasuk di dalamnya 
makhluk yang paling indah, yaitu manusia.  

2)   Manusia wajib beriman bahwa Allah SWT. telah mengutus 
para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia dari 
jalan kesesatan menuju ke jalan yang diridhai Allah. Khusus 
kepada nabi dan rasul Allah, Muhammad saw. diwahyukan 
kepadanya al-Qur’an sebagai petunjuk dan pengajaran kepada 
seluruh umat manusia. Karena itu, di samping sebagai rasul 
Allah, juga sebagai guru yang pertama mendidik dan mengajar 
manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia 
dan akhirat. 

3)   Bahwa Allah adalah Raja hari kemudian. Ini memberikan 
pengertian, bahwa segala amal perbuatan manusia di dunia 
akan diperhitungkan. Segala perbuatan yang baik maupun 
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yang buruk akan dibalas oleh-Nya secara setimpal. Pengertian 
tersebut bertentangan dengan kepercayaan orang Arab pada 
waktu itu, bahwa hari pembalasan itu tidak ada.  

Itulah intisari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
saw. yang akan disampaikan kepada umatnya (penduduk Mekah atau 
muslim Mekah). Pelaksanaan ajaran tauhid tersebut jelas 
bertentangan dengan praktek penduduk Mekah (Qurays) pada saat 
itu, sehingga mendapatkan penolakkan yang luar biasa. Dalam realitas 
masyarakat Mekah yang demikian, Muhammad saw. dalam usahanya 
menyampaikan pengertian ajaran tauhid dilakukannya secara 
bertahap; dimulai dengan keluarga terdekat dan dengan sembunyi-
sembunyi baru kemudian secara terbuka dan kepada kalangan luas 
dalam masyarakat Arab. 

Pelaksanaan pendidikan tauhid tersebut diberikan oleh Nabi 
Muhammad SAW. kepada umatnya dengan cara yang sangat 
bijaksana; menuntun akal pikiran untuk mendapatkan dan menerima 
pengertian tauhid yang diajarkan dan sekaligus memberikan 
keteladanan secara konkrit.  

 
b. lbadah 

lbadah merupakan sarana dan cara bagi seorang hamba untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, selain 
pembinaan keimanan, Rasulullah saw.juga membina mental umatnya 
di Mekah untuk beribadah kepada Allah SWT. Di antara bentuk 
lbadah itu ialah shalat. Shalat ialah media untuk berkomunikasi dan 
mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus sebagai pembersih jiwa dan 
rohani, yang juga berdampak amat positif terhadap akal pikiran 
manusia. Dengan demikian maka shalat itu akan mencegah seseorang 
yang melaksanakannya dari perbuatan dosa yang keji dan mungkar. 

Sebelum Rasulullah saw. melakukan Isra’ dan Mi’raj, ibadah 
shalat belum dilakukan secara teratur yakni lima kali dalam sehari 
semalam. Demikian juga dengan ketentuan berzakat, lebih 
berkonotasi pada shaqakah kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan 
membelanjakan harta di jalan kebaikan. 
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c. Ethika/Akhlak 

Menyempurnakan (memperbaiki) akhlak merupakan misi utama 
diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah. Hal ini terbukti 
dengan pernyataan Rasulullah sendiri; "Bahwa kedatangannya di atas 
dunia ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti 
manusia". Secara garis beberapa butir ajaran Rasulullah yang 
berkaitan dengan akhlak di antaranya: 

1) Berlaku adil baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun 
orang lain. 

2) Berbuat baik kepada orang lain dengan cara saling tolong 
menolong. 

3) Menepati janji (apabila berjanji). 

4) Memberi maaf kepada orang yang bersalah. 

5) Bersyukur kepada Allah atas segala anugerah-Nya dan juga 
tahu berterima kasih kepada sesama manusia (terutama ibu-
bapak). 

6) Bersatu padu dan tolong menolong dalam menegakkan 
kebenaran. 

7) Menyempurnakan timbangan atau takaran (dalam berjual 
beli). 

8) Bersabar dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian. 
dan 

9) Menyeru berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. 

Sedangkan sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Rasulullah saw., di 
antaranya adalah: 

1) Membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 

2) Mengurangi harta dan hak anak yatim. 

3) Berzina. 

4) Mengurangi timbangan dan takaran dalam berjual beli. 
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5) Berlaku kasar dan menghardik kedua orang tua (ibu bapak). 

6) Menghambur-hamburkan harta kepada hal-hal yang tidak 
berguna. 

7) Bakhil/kikir. 

8) Melakukan dan atau menyatakan sesuatu yang tidak 
membawa manfaat/ berkata kotor. 

9) Berlaku angkuh dan sombong. 

10) Berdusta/menipu. dan 

11) Berpecah belah atau bermusuh-musuhan. 

Semua perbuatan tercela ini, sebelum kedatangan Islam di 
Mekah, dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, tidak 
ada sanksi atau resiko yang dapat diterapkan bagi pelaku perbuatan 
tercela tersebut, di samping juga karena memang belum ada undang-
undang atau hukum yang menetapkan dan mengatur sistem dan 
tatanan kehidupan masyarakat  saat itu. 

2. Fase Madinah 

Rasulullah saw. berada dalam fase Madinah ini lebih kurang 
sepuluh tahun lamanya, tepatnya dari tahun 1-11 H./622-632 M. 
Pada masa Rasulullah berada di Madinah al-Qur’an diturunkan  
sebanyak 22 surat, yaitu kira-kira sepertiga dari keseluruhan surat 
dalam al-Qur’an . Dengan turunnya surat al-Maidah ayat tiga (al-
Yauma akmaltu lakum dinakum), maka sempurnalah wahyu  dan 
sempurnalah agama Islam. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan 
hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari tekanan dan 
ancaman kaum Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak 
menghendaki pembaruan terhadap ajaran nenek moyang mereka, 
tetapi juga mengandung maksud untuk mengatur dan dan menyusun 
kekuatan serta strategi dalam menghadapi tantangan-tantangan lebih 
lanjut. Kedatangan Nabi Muhammad saw. bersama-sama kaum 
muslimin Mekah, disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira 
dan penuh rasa persaudaraan. Islam, oleh karenanya, mendapat 
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lingkungan baru yang bebas dari ancaman para penguasa Quraisy 
Mekah, lingkungan yang memungkinkan bagi Nabi Muhammad saw. 
untuk meneruskan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam.  

Kalau pada periode Mekah, ciri pokok dari pembinaan 
pendidikan Islam adalah pendidikan tauhid, maka pada periode 
Madinah tipologi pendidikan Islam yang dikembangkan muatannya 
mengarah kepada pendidikan sosial politik. Tetapi yang perlu 
dipahami bahwa sebenarnya materi pendidikan periode Mekah dan 
Madinah terkait satu dengan yang lainnya. Kalau pembinaan 
pendidikan Islam di Mekah titik beratnya adalah menanamkan nilai-
nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim, maka pendidikan di 
Madinah pada hakekatnya adalah merupakan lanjutan dari pendidikan 
tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan 
politik yang dijiwai oleh ajaran tauhid, sehingga tingkah laku sosial 
politiknya merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut 
(Zuhaerini, 1986 : 32-34). Di antara bentuk pendidikan sosial politik 
yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. adalah diadakannya 
perjanjian dengan kaum Yahudi, penduduk Madinah. Dalam 
perjanjian itu ditegaskan bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan 
kaum muslimin, tolong menolong, bantu membantu, terutama bila 
ada serangan musuh terhadap penduduk Madinah. Mereka berjanji 
akan mempertahankan negeri Madinah bersama-sama kaum 
muslimin. Dalam pada itu, kaum Yahudi bebas memeluk agamanya 
dan bebas beribadah menurut kepercayaannya, begitu pula kaum 
muslimin sendiri. 

Bertolak dari hal itu, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa 
Muhammad saw. bukan saja nabi dan rasul, tetapi juga seorang 
politikus ulung yang memberi kemerdekaan kepada penduduk negeri 
untuk menganut agamanya masing-masing. Dengan demikian warga 
Madinah terdiri dari dua golongan, yaitu golongan kaum muslimin 
yang merupakan mayoritas dan golongan kaum Yahudi. Hanya saja 
beberapa waktu kemudian kaum Yahudi melanggar perjanjian itu, 
tepatnya ketika perang Ahzab, mereka berpaling menolong musuh, 
akhirnya Nabi dan kaum muslimin terpaksa memerangi mereka 
(Yunus, 1989 : 16). 
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Di antara intisari pendidikan dan pengajaran Islam yang 
diberikan Nabi Muhammad saw. semasa berada di Madinah: 

a. Keimanan 

Mengenai pendidikan keimanan ini diperkuat dan dipertegas 
dengan keterangan-keterangan yang dibacakan Rasulullah  
saw. dari ayat-ayat  serta Hadits Nabi sendiri. Di Madinah, 
mengenai keimanan itu ditetapkan, yakni; Iman kepada Allah, 
Iman kepada hari kemudian, Iman kepada malaikat, Iman 
kepada kitab-kitab Allah, Iman kepada para nabi dan rasul, 
dan Iman kepada qadha' dan qadar-Nya. 

b. lbadah 

1) Shalat, selain yang lima waktu yang telah difardhukan di 
Mekah, juga difardhukan pada fase ini; ibadah shalat 
jum'at sebagai ganti dari ibadah shalat dhuhur pada hari 
jum'at. Begitu pula disyari'atkan pada fase tersebut shalat 
khauf (shalat [karena] takut) yang dilakukan dalam 
peperangan, demikian juga persyaratan shalat hari raya 
Idul Fitri dan Idul Adha, serta shalat-shalat sunat lainnya. 

2) Puasa 

lbadah puasa difardhukan di Madinah pada tahun 2 
Hijrah/ 623 M., yaitu puasa bulan Ramadhan, satu bulan 
dalam setahun.  

3) Haji 

lbadah haji difardhukan pada tahun 6 H./627 M. 
Sedangkan Nabi sendiri baru dapat menunaikannya pada 
tahun 10 H./631 M., yaitu ketika haji wada'. Pada saat 
itulah tata cara pelaksanaan haji itu dijelaskan oleh Nabi 
Muhammad saw. secara terperinci dan mendetil. 

4) Zakat 

lbadah zakat di dalam  tidak dijelaskan secara terperinci 
sehingga Nabi-lah yang menjelaskan perincian dan 
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pelaksanaannya.  hanya menerangkan secara rinci orang-
orang yang berhak menerima zakat. Namun tata cara serta 
haul dan nisabnya  belum disebutkan. 

Demikianlah secara garis besar inti dari ajaran terutama yang 
berkaitan dengan masalah ibadah yang dibawa oleh Rasulullah saw. 
selama berada di Madinah. Sedangkan pendidikan akhlak dalam fase 
ini, di samping yang telah diberikan di Mekah, juga diperkuat dan 
diperinci serta dikembangkan dalam bentuk yang lebih luas lagi pada 
fase Madinah, antara lain: 

1) Mengikis habis sisa-sisa permusuhan antarsuku dengan jalan 
mengikat tali persaudaraan di antara mereka. 

2) Menganjurkan kepada kaum muslimin (muhajirn) untuk 
berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan 
pekerjaan masing-masing seperti waktu berada di Mekah. 

3) Menjalin kerjasama dan saling tolong menolong dalam rangka 
membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur 
yang diwujudkan dalam bentuk zakat dan puasa yang 
merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam 
tanggung jawab sosial, baik secara materiial maupun moral. 

4) Persya'riatan shalat Jum'at sebagai salah satu media 
komunikasi yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai ganti 
dari shalat Dhuhur setiap hari Jum'at. 

Demikian beberapa prinsip dakwah dalam Islam yang dilakukan 
oleh Nabi Muhammad saw. sewaktu menetap di Makah dan 
Madinah. 

B. Pendidikan Islam Masa Sahabat 
Meskipun penanaman kesadaran akan urgensi ilmu sudah dimulai 

pada masa nabi Muhammad saw, bahkan pada masa-masa akhir 
sebelum Rasulullah wafat kesadaran akan pentingnya ilmu bagi 
kehidupan -dapat dikatakan- sudah mendarah daging di kalangan 
umat Islam (Bilgrami, 1989), namun cikal bakal pendidikan Islam 
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(dalam sebuah institusi) baru dimulai pada masa kekhalifahan Umar 
bin Khattab (Nasr,1994). Cikal bakal pendidikan Islam dimulai ketika 
Umar, secara khusus, mengirimkan ‘petugas khusus’ ke berbagai 
wilayah Islam untuk menjadi nara sumber (baca; guru) bagi 
masyarakat Islam di wilayah-wilayah tersebut. Para ‘petugas khusus’ 
ini biasanya bermukim di masjid (mungkin semacam ta’mir pada 
masa sekarang) dan mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat 
melalui halaqah-halaqah majlis khusus untuk menpelajari agama dan 
terbuka untuk umum (Nasr, 1994). 

Pada perkembangan selanjutnya, materi yang dibahas pada 
halaqah-halaqah ini tidak hanya terbatas pada pengkajian agama (baca; 
Islam), namun juga mengkaji disiplin dan persoalan lain sesuai 
dengan apa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, diajarkan pula 
disiplin-disiplin yang menjadi pendukung kajian agama Islam. Di 
antaranya kajian tentang bahasa dan sastra Arab, baik nahwu, sharaf 
maupun balagah. Selain terjadi pengembangan materi, terdapat pula 
perkembangan di bidang sarana dan prasarana ‘pendidikan’, yakni 
adanya upaya untuk membuat tempat khusus di (samping) masjid 
yang digunakan untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Tempat 
khusus ini kemudian dikenal sebagai Maktab. Maktab inilah 
kemudian yang menjadi cikal bakal institusi pendidikan Islam (Nasr, 
1994). 

1. Pusat-pusat Pendidikan Islam 

Di antara pusat-pusat pendidikan dan madrasah-madrasah yang 
terkenal pada masa perkembangan pendidikan Islam ini adalah: 

a. Madrasah Mekah 

Guru pertama yang mengajar di Mekah ialah Mu'adz bin Jabal, 
yang mengajarkan , hukum-hukum halal, dan haram dalam Islam. 
Selain Mu’adz, mengajar pula Abdullah bin Abbas dalam bidang 
tafsir, fiqh dan sastra Arab. Abdullah bin Abbaslah yang membangun 
madrasah Mekah, yang kemudian menjadi termasyhur keseluruhan 
penjuru negeri Islam. Di antara murid-murid Ibnu Abbas yang 
menggantikannya sebagai guru di Madrasah Mekah ini ialah Mujahid 
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bin Jabbar, seorang ahli tafsir dan Atha' bin Kaisan, seorang faqih 
tersohor sekaligus mufti di Mekah. Usaha-usaha mereka kemudian 
diteruskan oleh murid-muridnya yaitu; Sufyan bin Uyainah dan 
Muslim bin Khalid Al-Zanji Iman Syafi'i, sebelum meneruskan 
pelajarannya di Madinah pernah belajar di Madrasah Mekah kepada 
kedua ulama tersebut. 

b. Madrasah Madinah 

Madrasah Madinah lebih tersohor dari madrasah lainnya karena 
di sanalah tempat tinggalnya ulama-ulama besar dari kalangan 
sahabat-sahabat besar Rasulullah saw. seperti Abu Bakar Al-Shiddiq, 
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lAli Bin Abi Thalib. Di 
antara sahabat yang mengajar di Madrasah Madinah ini ialah Umar 
bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin 
Umar. Zaid bin Tsabit adalah seorang yang ahli dalam ilmu qira'at 
dan fiqh, terutama dalam bidang fara'id. Sedangkan Abdullah bin 
Umar adalah seorang ahli hadits, la adalah pelopor madzhab Ahli al-
Hadits yang berkembang pada masa-masa berikutnya. Setelah Ulama-
Ulama dari kalangan sahabat itu wafat, diganti oleh murid-muridnya 
dari golongan tabi'in, di antaranya; Said bin Musayyab, Urwah bin 
Zubair. Setelah itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu Ibnu 
Syihab Al-Zuhri, yang kemudian melahirkan Imam besar dalam 
bidang ilmu hadits dan fiqh, Malik bin Anas. 

c. Madrasah Basrah 

Ulama dari kalangan sahabat yang tersohor di Basrah ialah Abu 
Musa al-Asy'ary, seorang ahli fiqh al-Qur’an dan al-Hadits dan Anas 
bin Malik yang ahli dalam bidang ilmu hadits. Di antara guru-guru 
madrasah Basrah yang terkenal dari golongan tabi'in ialah; Hasan al-
Bisri dan Ibnu Sirin. Hasan al-Bisri, di samping seorang ahli fiqh, ahli 
retorika sejarah,  dan ahli tasawuf. la adalah perintis madzhab 
ahlussunnah dalam lapangan ilmu kalam. Sedangkan Ibnu Sirin 
adalah seorang ahli hadits dan fiqh yang belajar langsung dari Zaid 
bin Tsabit dan Anas bin Malik. 
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d. Madrasah Kufah 

Ulama dari kalangan sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin 
Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Abi Thalib mengurus 
masalah politik dan pemerintahan, sedangkan Abdullah bin Mas'ud 
adalah sebagai guru agama yang diutus secara resmi oleh khalifah 
Umar bin Khattab untuk mengajar di Kufah. la adalah seorang ahli 
tafsir, ahli fiqh dan banyak meriwayatkan hadits-hadits Nabi. Di 
antara murid-murid Ibnu Mas'ud yang terkenal, yang kemudian 
menjadi guru di sana ialah Al-Qamah, Al-Aswad, Masruq, Al-Harits 
bin Qais dan Amr bin Syurahbil. Madrasah Kufah ini kemudian 
melahirkan ulama besar yaitu; Abu Hanifah. la adalah salah seorang 
imam mazhab yang tersohor dengan penggunaan ra'yu dalam 
berijtihad. 

e. Madrasah Damaskus 

Setelah Syria ditaklukkan oleh kaum muslimin dan penduduknya 
memeluk agama Islam, khalifah Umar bin Khattab mengutus tiga 
orang guru ke wilayah itu, yakni; Mu'adz bin Jabal, Ubadah, dan Abu 
Darda'. Ketiga sahabat itu menjadi guru di Syam/Syiria di tempat 
yang berbeda. Abu Darda' di Damaskus, Mu'adz bin Jabal di 
Palestina dan Ubadah di Hims. Setelah ulama dari kalangan para 
sahabat wafat digantikan oleh murid-muridnya dari golongan tabi'in 
seperti Abu Idris Al-Khailaniy, Makhul Al-Dimsyki, Umar bin Abdul 
Azis dan Raja' bin Haiwah. Kemudian madrasah Damaskus 
melahirkan imam-imam besar, di antaranya; Abdur Rahman Al-
Auza'iy yang sederajat dengan imam Malik dan Abu Hanifah. 

f. Madrasah Mesir 

Setelah Mesir menjadi bagian dari negara Islam, maka berdirilah 
di sana pusat-pusat pengkajian ilmu agama yang mula-mula 
mendirikan Madrasah Mesir dari golongan sahabat talah Abdullah bin 
Amr bin Al-Ash. la adalah seorang ahli Hadits, oleh karena itu 
banyak sahabat dari golongan tabi'in yang meriwayatkan Hadits-
Hadits daripadanya. Kemudian ulama berikutnya yang termasyhur 
dari kalangan tabi'in ialah Yazid bin Abu Habib Al-Nubig dan 
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Abdullah bin Abu Jafar bin Rabi'ah, generasi berikutnya ialah 
Abdullah bin Lahi'ah dan Al-Laits bin Said, keduanya adalah murid 
dari Yazid bin Abu Habib Al-Nubiy (Zuhaerini, 1986 : 74-76). 

Dalam praktek pendidikan dan pengajaran agama Islam pada 
masa-masa awal, para. ulama dari kalangan sahabat menyebar ke 
seluruh kota-kota di negara Islam yang terus sertambah luas. Mereka 
itulah pendiri madrasah-madrasah pada setiap kota itu. Merekapun 
mempunyai keahlian ilmiah yang berbeda-beda dan kepribadian yang 
berlainan. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar tidak mencukupkan diri 
belajar pada seorang ulama di negeri tempat tinggalnya, melainkan 
mereka melawat ke berbagai kota untuk melanjutkan ilmunya. Pelajar 
Mesir melawat ke Madinah, pelajar Madinah melawat ke Kufah, 
pelajar Kufah melawat ke Damaskus, pelajar Damaskus melawat kian 
kemari dan begitulah seterusnya. Dengan demikian, dunia ilmu 
pengetahuan tersebar ke seluruh kota-kota di negeri Islam. 

2. Ilmu-Ilmu Yang Diajarkan 

a. Al –Qur’an 

Setelah Nabi Muhammad SAW. wafat dan Islam berkembang 
secara luas dan diterima oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab, 
maka situasi pun berubah, sehingga sumber pengajaran  pada masa 
itu adalah para sahabat. Mereka pula yang bertanggung jawab untuk 
mengajarkan  dan memberikan penjelasan serta pengertian yang 
dikandung oleh al-Qur’an agar dimengerti oleh orang-orang yang 
baru masuk Islam. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan 
contoh tentang cara mempraktekkan ajaran  tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam pada itu, pengajaran al-Qur’an kepada  
yang baru masuk Islam dilakukan dengan metode hafalan. Dan 
tentunya, para sahabat juga memberikan penjelasan seperlunya 
tentang arti dan maksud dari ayat-ayat tersebut menurut apa yang 
diterimanya dari Rasulullah saw. dan memberikan contoh 
pelaksanaan atau praktek ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Problema yang muncul dalam pengajaran  adalah masalah bacaan 
(qira’at).  yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, mereka yang tidak 
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berbahasa Arab harus menyesuaikan lidahnya dengan lidah orang 
Arab. Hal ini memerlukan proses dan waktu, menuntut ketentuan 
dan kesabaran dari para sahabat dan pengajar . Oleh sebab itu, 
pengajaran  tersebut selalu dibarengi dengan pengajaran bahasa Arab 
secara sederhana. Problema qira’at tersebut semakin nampak setelah 
terjadi komunikasi antara kaum muslimin dari satu daerah dengan 
daerah lainnya, yang mendapatkan pelajaran  dari sahabat-sahabat 
yang berbeda. Para sahabat tersebut mengajarkan  menurut bacaan 
qira’at dengan dialek (lahjah) masing-masing. 

Penggunaan lahjah yang berbeda itu tidaklah menjadi masalah 
selama masih dalam lingkungan kaum muslimin yang berbahasa 
Arab, dan Rasulullah pun memperkenangkan hal yang demikian. 
Tetapi setelah al-Qur’an diterima dan dihafal oleh kaum muslimin 
yang tidak berbahasa Arab, kaum muslimin dari satu daerah yang 
diajar dengan menggunakan satu dialek akan merasa asing dengan 
bacaan  kaum muslimin yang berasal dari daerah-daerah lainnya yang 
menggunakan dialek yang berbeda, yang tentunya akan 
membingungkan mereka. Apalagi kemudian timbul anggapan bahwa 
bacaan mereka yang benar sedang yang lainnya salah. Merekapun 
berselisih dalam bacaan (qira’at)  dan saling mempertahankan 
kebenaran masing-masing. Hal ini disadari pada masa khalifah 
Utsman bin Affan. 

Sahabat yang mula-mula memperhatikan adanya perselisihan 
umat Islam dalam hal pembacaan  tersebut ialah Hudzaifah bin 
Yaman, sewaktu ia ikut dalam pertempuran di Armenia dan 
Azarbeijan. Selama dalam perjalanannya, ia mendengar perselisihan 
antara kaum muslimin tentang bacaan masing-masing. Setelah 
kembali ke Madinah, Hudzaifah segera menemui khalifah Utsman 
bin Affan dan mengusulkan agar khalifah segera mengatasi 
perselisihan di antara umat Islam dalam hal bacaan  tersebut. 

Untuk mengatasi masalah itu, khalifah Utsman bin Affan 
meminjam naskah atau lembaran-lembaran  yang telah ditulis pada 
zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti 
Umar, untuk ditulis kembali oleh panitia yang sengaja dibentuk dan 
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ditunjuk oleh khalifah sendiri. Panitia tersebut diketuai oleh Zaid bin 
Ash dan Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam. Dalam tugas menulis 
kembali  tersebut, khalifah Utsman memberikan petunjuk kepada 
panitia tersebut agar mengambil pedoman kepada bacaan mereka 
yang hafal . Dan bila terdapat perbedaan antara panitia tersebut 
mengenai bacaan , maka haruslah ditulis menurut dialek suku 
Quraisy, sebab  itu diturunkan sesuai dengan dialek mereka. 

 Al-Qur’an yang telah dibukukan itu dinamai Al-Mushaf yang 
terdiri dari lima buah, kemudian dikirim oleh khalifah, masing-masing 
satu buah ke Mekah, Syiria, Basrah dan Kufah. Sedangkan yang satu 
buah tetap dipegang oleh khalifah sendiri di Madinah. Karena itu, 
Khalifah Utsman memerintahkan agar catatan-catatan yang lainnya 
dibakar, supaya umat Islam berpegang kepada mushaf yang lima itu, 
baik dalam bacaan maupun penyalinan berikutnya. Dengan demikian, 
manfaat yang dapat ditarik dari pembukuan  di masa khalifah Utsman 
bin Affan itu ialah: 

1) Untuk menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang 
seragam ejaan tulisannya. 

2) Menyatukan bacaan, kendatipun masih terdapat perbedaan 
namun tidak boleh berlawanan dengan Mushaf Utsman. 

3) Menyatukan tertib susunan surat-surat, menurut tertib urutannya 
sebagaimana yang terlihat pada mushaf-mushaf sekarang (al-
Shiddiqiy, 1972 : 189). 

Sejak itulah pengajaran  secara berangsur-angsur menjadi satu 
sebagaimana yang tertulis dalam mushaf dan yang lainnya dianggap 
tidak sah dan sakhlmya ditinggalkan. Untuk memudahkan pengajaran  
bagi kaum muslimin yang tidak berbahasa Arab, maka guru yang 
mengajarkan  telah mengusahakan beberapa hal, antara lain: 

1) Mengembangkan cara membaca  dengan baik yang kemudian 
menimbulkan ilmu tajwid . 

2) Meneliti cara membaca  (qira'at) yang telah berkembang pada masa 
itu, mana yang sah dan sesuai dengan bacaan yang tertulis dalam 
mushaf dan mana yang tidak sah. Hal ini kemudian menimbulkan 
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adanya ilmu qira'at yang kemudian memunculkan apa yang kita 
kenal dengan qira'at  sab'ah. 

3) Memberikan tanda-tanda baca dalam tulisan mushaf, sehingga 
menjadi mudah dibaca dengan benar bagi mereka yang baru 
belajar membaca . 

4) Memberikan penjelasan tentang maksud dan pengertian yang 
dikandung oleh ayat-ayat  yang diajarkan, yang kemudian 
berkembang menjadi ilmu tafsir. Pada mulanya diajarkan 
penjelasan-penjelasan ayat  yang mereka terima dan mereka dengar 
dari Nabi Muhammad saw., yaitu berupa Hadits-Hadits yang 
menjelaskan ayat-ayat yang bersangkutan kemudian berkembang 
cara-cara penafsiran, dengan menggunakan akal pikiran dan 
dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah bahasa Arab 
(Zuhaerini, 1986 : 80). Oleh karena itu, pengajaran bahasa Arab, 
dengan kaidah-kaidahnya, selalu menyertai pengajaran  kepada 
kaum Muslimin non Arab, dengan anjuran agar mereka mudah 
membaca dan kemudian memahami  yang mereka pelajari. 
Akhirnya  secara utuh baik bacaan, tulisan maupun pengertiannya 
menjadi milik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
nilai budaya mereka, dan mampu pula mereka mewariskannya 
kepada generasi berikutnya. 

 

b. Al-Hadits 

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam 
kitab bacaan satu-satunya ialah al-Qur’an, sedangkan Hadits-Hadits 
Nabi bukanlah dibukukan. Hadits-Hadits hanya diriwayatkan dari 
mulut ke mulut, dari mulut guru ke murid muridnya, yaitu dari 
hafalan guru diberikannya kepada murid, sehingga menjadi hafalan 
murid pula, dan begitulah seterusnya. Sebagian sahabat dan pelajar-
pelajar memang ada yang mencatat Hadits-Hadits itu dalam buku 
catatan pribadi, namun belum berupa buku menurut istilah sekarang. 
Ulama-ulama dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan 
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Hadits ialah Abu Hurairah, A'isyah, Abdullah bin Umar, Abdullah 
bin Abbas, dan Anas bin Malik. 

Tidak lama setelah Rasulullah saw. wafat, para sahabat 
bertebaran ke berbagai kota, seperti Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, 
Damaskus dan Mesir. Karenanya, kota-kota itu adalah merupakan 
basis untuk mengajarkan  dan Hadits, dan sekaligus sebagai tempat 
mengeluarkan sarjana-sarjana ilmu Hadits dari kalangan tabi’in. 

Pada masa ini, Hadits mulai disebarkan ,dicari dan diberikan 
perhatian yang sempurna terhadap Hadits. Para tabi'in (sebelum 
mereka meninggal )berusaha mencari dan menjumpai para sahabat, di 
tempat-tempat yang jauh, dan berusaha mentransfer ilmu mereka 
(Hadits). Kunjungan seorang sahabat ke sebuah kota, sungguh 
menarik perhatian para tabi'in dan berkerumun untuk menerima 
Hadits yang ada pada sahabat tersebut (Yunus, 1989 : 42-43). 

Dari para sahabat, Hadits-Hadits itu diriwayatkan kepada murid--
muridnya, yaitu; para tabi’in, begitu pula dari tabi’in kepada tabi’-
tabi’in, berantai dan bersilsilah sampai kepada ulama Hadits yang 
termasyhur, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. 
Walhasil, pada abad pertama Hadits-Hadits itu belum dibukukan, 
bahkan sampai dengan jatuhnya Daulah Bani Umaiyyah tahun 132 
H/749 M Hadits-Hadits itu belum juga dibukukan.  

Guna menguji kebenaran dan keabsahan bacaan ayat-ayat  dan 
memantapkan keshahihan Hadits-Hadits Nabi, para perawi pergi ke 
daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, untuk belajar dari orang-
orang yang diakui kemampuannya dalam membaca  al-Qur’an dan al-
Hadits  Nabi. Hal itu didorong oleh semangat yang disertai iman yang 
kuat. Praktek ini segera menjadi ciri lembaga yang permanen dan 
tetap menjadi pola yang menonjol dari pendidikan muslim di zaman 
klasik (Fadjar, 1991 : 4). 

C. Pendidikan Islam Masa Bani Umaiyyah 
Pada zaman Dinasti Umaiyyah, para sahabat dan tabi’in telah 

membuka banyak pusat pengkajian keislaman di masjid-masjid di 
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seluruh negara Islam. Selain  al-Qur’an dan al-Hadits  Nabi, juga 
berkembang kajian tentang fiqh (masalah-masalah hukum), bahasa, 
kesusastraan Arab dan lain-lain. Dan pengajarannya disampaikan 
dalam bentuk syarah. Pada zaman ini muncul pula beberapa aliran 
pengetahuan, yaitu ilmu kalam, undang-undang, tasawuf, dan 
falsafah. Di zaman dinasti ini pula terjadi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, 
termasuk syair, sejarah bangsa-bangsa terdahulu, perdebatan dan 
akidah. Juga di zaman itulah didirikannya masjid-masjid di seluruh 
pelosok dunia Islam. Masjid Nabawiyah di Madinah dan Masjidil 
Haram di Mekah selalu menjadi tumpuan pelajar dari seluruh dunia 
Islam untuk menuntut ilmu. 

Pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Masjid 
Umaiyyah didirikan antara tahun 88-96 H./707-714 M., yang 
merupakan universitas terbesar di zaman Umaiyyah. Pada zaman itu 
juga didirikan masjid Zainatul di Tunisia yang dianggap universitas 
tertua di dunia yang masih hidup yang terawat sampai sekarang, yang 
didirikan oleh al-Habbab pada tahun 114 M. Juga didirikan masjid al-
Qirawan oleh Uqbah bin Nafi yang menaklukkan Afrika Utara pada 
tahun 50 H. Dari sini dapat dilihat bahwa fungsi pendidikan dari 
masjid itu betul-betul merupakan tumpuan utama penguasa-penguasa 
Bani Umaiyyah pada waktu itu (Langgulung, 1988 : 20). 

Perhatian kepada syair Arab jahili timbul kembali dan penyair-
penyair Arab baru pun bermunculan, seperti Umar ibn Abi Rabi'ah 
(w. 719 M.), Jamil al- Udhri (w. 701 M.), Qays ibn al-Mulawwah (w. 
699 M.) yang lebih dikenal dengan nama Majmun Laila, al-Farazdaq 
(w. 732 M.), Jarir (w. 792 M.), al-Akhtal (w. 710 M.), dan lain-lain. 
Begitu pula perhatian kepada tafsir, Hadits, fiqh, dan ilmu kalam di 
zaman inilah mulai berkembang, sehingga muncullah nama-nama 
seperti Hasan al-Bashri, ibn Shihab al-Zuhri, dan Washil ibn Atha'. 
Pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah ini antara lain adalah Kufah dan 
Bashrah di Irak (Nasution, 1979 : 63). 

Cabang-cabang pendidikan berkembang semakin banyak pada 
masa Dinasti Umaiyyah, seperti pendidikan sejarah, tata bahasa, 
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geografi, dan berbagai sains, sekalipun pada masa awal dinasti hanya 
terdapat satu lembaga pendidikan di Badira (nama perkampungan di 
dekat Madinah), di mana kalangan bangsawan Arab dari berbagai 
penjuru datang mempelajari bahasa dan pembacaan syair-syair. 
Mereka juga diajari berenang, memanah, dan merangkak. Orang-
orang terpelajar pada saat itu disebut "kamil". Lambat laun sistem 
pendidikan berkembang dan akhirnya masyarakat umum pun terlibat 
dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya diperkenalkan tata tertib 
mempelajari kitab suci  di masjid-masjid dan diperkenalkan juga 
sistem penunjukan guru-guru privat untuk mengajarkan  di rumah-
rumah (Ali, 1997 : 224). 

Basrah dan Kufah merupakan pusat budaya Arab, sehingga kota-
kota ini dipandang sebagai cikal bakal perkembangan peradaban 
Arab. Khalil ibn Ahmad adalah penduduk Basrah yang pertama kali 
menyusun kamus bahasa Arab. Pada masa ini riwayat Hadits Nabi 
mulai dikumpulkan. Di antara pengumpul riwayat Hadits yang 
tersohor adalah Hasan al-Basri dan Syihab al-Zhuhri. Umat Islam 
pada masa ini juga giat mempelajari sejarah kehidupan 
NabiMuhammad SAW. Abid dan Awab adalah pakar sejarah pada 
saat itu. Dalam bidang sastra Arab, tokoh yang terkemuka antara lain 
Umar ibn Abi Rabi'ah, Jamil Hammad, Jarir, Farazdak, dan Akhtal. 
Lebih dari itu, sebagian penguasa Umaiyyah sangat besar 
perhatiannya terhadap kepustakaan. 

Bidang sains juga mengalami kemajuan pesat. Khalid ibn Yazid 
merupakan pakar dalam bidang sains kimia dan kedokteran. la 
menulis beberapa karya dalam bidang ini. la juga diduga sebagai orang 
pertama yang menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab. Di 
antara penguasa Umaiyyah yang terdidik dan cendekia adalah Umar 
bin Abdul 'Aziz. Menurut sebuah keterangan, ia telah memindahkan 
perpustakaan Alexandria ke Antioch. Pada masa pemerintahannya, 
sejumlah karya Yunani diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Imam 
Ja'far, seorang cucu Ali, Hasan al-Basri dan Wasil ibn Atha' 
merupakan tokoh-tokoh pendiri aliran pemikiran filsafat Islam pada 
masa itu. 
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D. Pendidikan Islam Masa Bani Abbasiyah dan 
Sesudahnya 
Islam mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, terutama 

pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, mayoritas umat muslim 
sudah bisa membaca dan menulis dan dapat memahami isi dan 
kandungan al-Qur’an dengan baik. Pada masa ini murid-murid di 
tingkat dasar mempelajari pokok-pokok umum yang ringkas, jelas, 
dan mudah dipahami tentang beberapa masalah. Pendidikan di 
tingkat dasar ini diselenggarakan di masjid, di mana al-Qur’an 
merupakan buku teks wajib. Pada tingkat pendidikan menengah 
diberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam dan rinci 
terhadap materi yang sudah diajarkan pada tingkat pendidikan dasar. 
Selanjutnya pada tingkat universitas sudah diberikan spesialisasi, 
pendalaman, dan analisis. Dengan demikian, kurikulum yang 
dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu, yaitu: pertama, 
kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran 
membaca, menulis, tata bahasa, Hadits, prinsip-prinsip dasar 
matematika dan pelajaran syair. Ada juga yang menambahnya dengan 
mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang 
dikembangkan sebatas menghafal al-Qur’an dan mengkaji dasar-dasar 
pokok agama. 

Berikut sebuah riwayat yang bisa memberikan gambaran tentang 
kurikulum pendidikan pada tingkat dasar pada saat itu. Al-Mufadhal 
bin Yazid menceritakan bahwa pada suatu hari ia berjumpa seorang 
anak-anak laki dari seorang baduwi. Karena merasa tertarik dengan 
anak itu, kemudian ia bertanya pada ibunya. Ibunya berkata kepada 
Yazid: “…apabila ia sudah berusia lima tahun saya akan 
menyerahkannya kepada seorang muaddib (guru), yang akan 
mengajarkannya menghapal dan membaca al-Qur’an lalu dia akan 
mengajarkannya syair. Dan apabila dia sudah dewasa, saya akan 
menyuruh orang mengajarinya naik kuda dan memanggul senjata 
kemudian dia akan mondar-mandir di lorong-lorong kampungnya 
untuk mendengarkan suara orang-orang yang minta pertolongan…”. 
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Kedua, kurikulum pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi, 
kurikulum sejalan dengan fase di mana dunia Islam mempersiapkan 
diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan, dan 
mempertahankannya. Akan tetapi bukan berarti pada saat itu, yang 
diajarkan melulu agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan 
agama seperti bahasa, sejarah, tafsir al-Qur’an dan al-Hadits  juga 
diajarkan. 

Pada permulaan zaman Bani Abbasiyah pendidikan Islam 
berkembang dan maju dengan sangat pesat di seluruh persada dunia 
Islam sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung jumlahnya, 
tersebar dari kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda 
berlomba-lomba menuntut dan mencari ilmu pengetahuan, melawat 
ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman karena 
cintanya kepada ilmu pengetahuan (Yunus, 1989 : 46). Munculnya 
lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah-sekolah dalam 
dunia Islam, merupakan pengembangan dari lembaga pendidikan 
non-formal yang telah berkembang sebelumnya. Dengan berdirinya 
sekolah-sekolah tersebut, maka lengkaplah lembaga pendidikan Islam 
yang bersifat formal, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 
menengah dan tingkat tinggi. Sekolah-sekolah tersebut belum 
mempunyai kurikulum yang seragam, tetapi masih bervariasi antara 
sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Hal ini sangat tergantung 
pada keahlian gurunya, pandangan tentang pentingnya suatu ilmu 
pengetahuan, dan berhubungan pula dengan perhatian dari pendiri 
sekolah yang bersangkutan. Mengenai pokok-pokok rencana 
pelajaran pada berbagai tingkat pendidikan tersebut, secara garis 
besar dapat digambarkan sebagai berikut: pertama,  rencana pelajaran 
tingkat dasar: membaca  dan menghafalnya, pokok-pokok agama 
Islam, seperti cara berwudu', salat, puasa, dan sebagainya, menulis, 
kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal 
syair-syair atau prosa, berhitung, pokok-pokok nahwu dan saraf. 
Lama belajar pada tingkat dasar ini tidak sama, tergantung pada 
kecerdasan dan kemampuan masing-masing anak karena sistem 
pengajian belum diadakan secara klasikal laiknya sistem pengajian 
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sekarang ini. Tetapi pada umumnya, anak-anak menyelesaikan tingkat 
dasar ini lebih kurang lima tahun. 

Kedua, rencana pelajaran tingkat menengah: , bahasa Arab dan 
kesusasteraannya, fiqh, tafsir, Hadits, nahwu/saraf/balaqah, ilmu-
ilmu pasti, mantiq, ilmu falaq, tarikh (sejarah), ilmu-ilmu alam, 
kedokteran, musik. Di samping itu ada juga mata pelajaran yang 
bersifat kejuruan, misalnya untuk menjadi juru tulis di kantor. Selain 
dari belajar bahasa, murid diharuskan belajar surat menyurat, pidato, 
diskusi, berdebat, dan tulisan indah. Ketiga, rencana pelajaran tingkat 
tinggi. Rencana pelajaran pada tingkat tinggi umumnya dibagi menjadi 
dua jurusan, yaitu: (a) jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta 
sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu naqliyah meliputi: 
tafsir , Hadits, fiqh dan Ushul Fiqh, nahwu/saraf, balaqah, bahasa 
Arab dan kesusasteraan; (b) Jurusan ilmu-ilmu umum, yang disebut 
ilmu aqliyah meliputi; mantiq, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-
ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu Ilahiyah (Ketuhanan), ilmu 
hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, kedokteran 

Semua materi pelajaran tersebut diajarkan pada perguruan tinggi 
dan belum diadakan takhassus untuk salah satu bidang ilmu. Dalam 
hal ini, takhassus merupakan jenjang atau tingkatan yang ditempuh 
seseorang setelah tamat dari perguruan/tingkat tinggi dan disesuaikan 
dengan bakat dan kecenderungan masing-masing (Zuhaerini dkk, 
1986 : 105). 

Di samping perkembangan pada materinya, metodologi ilmiah 
juga berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dalam bidang filsafat 
ketuhanan atau teologi berkembang ilmu kalam dengan berbagai 
macam pola pemikirannya. Dari pola pemikiran tradisional yang 
bersifat skolastik yang mengembangkan paham Jabariah, 
disempurnakan oleh Asy'ariyah. Berlawanan dengan itu berkembang 
pola pemikiran rasional, bertolak dari pandangan Qadariyah 
sebagaimana yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah yang 
kemudian dikembangkan oleh para filosof-filosof Islam. Selain itu, 
muncul pula aliran ilmu kalam yang  memadukan antara pola pikir 
tradisional dengan pola pikir rasional, sebagaimana yang nampak 
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pada aliran Maturidiyah. Selain tentang filsafat, beberapa cabang ilmu 
pengetahuan juga telah dikembangkan sebagai hasil perkembangan 
pemikiran ilmiah dikalangan kaum muslimin, yaitu: 

1. Dalam bidang matematika, telah dikembangkan oleh para 
sarjana muslim seperti teori bilangan, aljabar, geometri, dan 
trigonometri. 

2. Dalam bidang fisika, mereka telah berhasil mengembangkan 
ilmu mekanika dan optika. 

3. Bidang kimia telah berkembang ilmu kimia. 

4. Dalam bidang astronoini, kaum muslimin telah memiliki ilmu 
mekanika benda-benda langit. 

5. Dalam bidang geologi, para ahli ilmu pengetahuan muslim telah 
mengembangkan geodesi dan meteorologi. 

6. Dalam bidang biologi, mereka telah memiliki ilmu-ilmu anatomi, 
botani, zoologi, embriologi, dan pathologi.  

7. Dalam bidang sosial telah pula berkembang ilmu politik. 

Perkembangan ilmu pengetahuan di atas, dapat berkembang 
pesat dikarenakan dukungan yang besar dari pemerintah Abbasiyah. 
Al-Ma’mun, salah satu khalifah Daulah Bani Abbasiyah, mendirikan 
Bait al-Hikmah di Bagdad pada tahun 815 M (Ibrahim Hassan, 1989). 
Pada Bait al-Hikmah ini terdapat ruang-ruang kajian, perpustakaan, 
dan observatorium (laboratorium). Meskipun demikian, Bait al-
Hikmah belum dapat dikatakan sebagai sebuah institusi pendidikan 
yang ‘cukup sempurna’, karena sistem pendidikan masih sekedarnya 
dalam majlis-majlis kajian dan belum terdapat ‘kurikulum pendidikan’ 
yang diberlakukan di dalamnya. 

Institusi pendidikan Islam yang mulai menggunakan sistem 
pendidikan ‘modern’ baru muncul pada akhir abad X M dengan 
didirikannya Perguruan (Universitas) al-Azhar di Kairo oleh Jendral 
Jauhar al-Sigli pada tahun 972 M (Yunus, 1990). Pada al-Azhar, selain 
dilengkapi dengan perpustakaan dan laboratorium, mulai 
diberlakukan sebuah kurikulum pengajaran. Pada kurikulum ini diatur 
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urutan materi beserta disiplin-disiplin yang harus diajarkan kepada 
peserta didik. Meski pendirian al-Azhar bertujuan sebagai wadah 
‘kaderisasi’ bagi kader-kader Syi’ah, namun kurikulum yang berlaku 
dapat dianggap sebagai sebuah kurikulum yang berimbang. Pada 
kurikulum al-Azhar diajarkan disiplin-disiplin ilmu agama dan juga 
disiplin-disiplin ilmu ‘umum’ (aqliyyah). Ilmu agama yang ada dalam 
kurikulum al-Azhar antara lain tafsir, Hadits, fiqh, qira’ah, teologi 
(kalam), sedang ilmu akal yang ada dalam kurikulum al-Azhar antara 
lain filsafat, logika, kedokteran, matematika, sejarah dan geografi 
(Yunus, 1990). Ketika Salahuddin al-Ayyubi pada abad XI M. berhasil 
menguasai Kairo, sebagai pusat Bani Fatimiyyah, ia memandang 
adanya al-Azhar sebagai sebuah institusi pendidikan sebagai sesuatu 
yang sangat penting, sehingga keberadaan al-Azhar tidak diusik sama 
sekali, selain peniadaan materi-materi yang berbau Syi’ah. Bahkan 
pada masa Salahuddin inilah al-Azhar berada dalam puncak kejayaan, 
di mana al-Azhar menurut beberapa kalangan dianggap mampu 
melaksanakan kurikulum yang berimbang antara materi agama dan 
pengembangan intelektual (Bilgrami, 1989). 

Institusi pendidikan Islam ideal dari masa kejayaan Islam lainnya 
adalah Perguruan (Madrasah) Nizamiyah. Perguruan ini diprakarsai 
dan didirikan oleh Nizam al-Mulk, perdana menteri pada kesultanan 
Seljuk pada masa Malik Syah-pada tahun 1066/1067 M. di Bagdad 
dan beberapa kota lain di wilayah kesultanan Seljuk. Madrasah 
Nizamiyah sebenarnya didirikan sebagai upaya membendung arus 
propaganda syi’ah yang berpusat di Kairo dengan al-Azharnya. 
Madrasah Nizamiyah pun telah memiliki spesifikasi khusus sebagai 
sebuah institusi pendidikan dengan spesifikasi pada teologi dan 
hukum Islam. Dan karena spesifikasi ini, Madrasah Nizamiyah sering 
disebut sebagai Universitas Ilmu Pengetahuan Teologi Islam 
(Nakosteen, 1996). Hitti menuturkan, Madrasah Nizamiyah saat itu 
sudah mempunyai sarana belajar yang memadai untuk pengembangan 
keilmuan para penuntut ilmu. Madrasah Nizamiyah menerapkan 
sistem yang mendekati sistem pendidikan yang dikenal sekarang. 

Madrasah Nizamiyah merupakan perguruan pertama Islam yang 
menggunakan sistem sekolah. Artinya, dalam Madrasah Nizamiyah 
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telah ditentukan waktu penerimaan siswa, tes kenaikan tingkat dan 
juga ujian akhir kelulusan. Selain itu, Madrasah Nizamiyah telah 
memiliki manajemen tersendiri dalam pengelolaan dana, memiliki 
kelengkapan fasilitas pendidikan-dengan perpustakaan yang berisi 
lebih dari 6000 judul buku yang telah diatur secara katalog dan juga 
laboratorium, memiliki sistem perekrutan tenaga pengajar yang ketat 
dan pemberian beasiswa untuk yang berprestasi. Stanton menyatakan 
bahwa Madrasah Nizamiyah merupakan Perguruan Islam modern 
yang pertama (Stanton, 1992 ). 

Meski Madrasah Nizamiyah memiliki spesifikasi pada kajian 
teologi dan hukum Islam, namun dalam kurikulum yang digunakan 
terdapat pula perimbangan yang proporsional antara disiplin ilmu 
keagamaan (tafsir, Hadits, fiqh, kalam dan lainnya) dan disiplin ilmu 
aqliyah (filsafat, logika, matematika, kedokteran dan lailnnya). Bahkan, 
pada masa itu, kurikulum Nizamiyah menjadi kurikulum rujukan bagi 
institusi pendidikan lainnya (Bilgrami, 1989). Di kota yang sama juga 
berdiri Sekolah Tinggi Al-Mustansiriyah pada tahun 1226 M. Para 
pelajar di Al-Mustansiriyah sejak dini dikenalkan fiqh Sunni empat 
mazhab, yakni Hanbali, Syafi’i, Maliki, dan Hanafi. Guna menunjang 
proses belajar mengajar di perkuliahan, pihak kesultanan mendirikan 
sebuah perpustakaan yang sangat besar. Ibnu Battuta, penjelajah 
Muslim asal Maroko, sempat mengutarakan kekagumannya pada 
kebesaran dan kemegahan perpustakaan di kampus Al-Mustansiriyah 
itu. Lembaga pendidikan tinggi Islam ternama lainnya adalah 
Universitas Al-Qarawiyyin di Kota Fez, Maroko. Universitas ini 
tercatat sebagai salah satu perguruan tinggi yang paling prestisius di 
abad pertengahan. Universitas itu memegang peranan penting dalam 
pertukaran kebudayaan dan transfer ilmu pengetahuan dari dunia 
Muslim ke Eropa. Melalui proses transfer ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan itu, masyarakat Eropa mulai tercerahkan. Eropa pun 
membebaskan dirinya dari kungkungan kegelapan.  

Selain adanya institusi pendidikan yang memiliki kapabilitas 
tinggi, pada masa kejayaan Islam, kegiatan keilmuan benar-benar 
mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sehingga kebebasan 
akademik benar-benar dapat dilaksanakan, kebebasan berpendapat 
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benar-benar dihargai, kalangan akademis selalu didorong untuk 
senantiasa mengembangkan ilmu melalui forum-forum diskusi, 
perpustakaan selalu terbuka untuk umum, bahkan perpustakaan 
pribadi dan istana pun terbuka untuk umum (Khan, 1998). Namun 
setelah kejatuhan Bagdad pada tahun 1258 M, dunia pendidikan 
Islam pun mengalami kemunduran dan kejumudan. Paradigma 
pendidikan Islam pun mengalami distorsi besar-besaran. Dari 
serbuah paradigma yang progresif dengan dilandasi keinginan 
menegakkan agama Allah menjadi paradigma yang sekedar 
mempertahankan apa yang telah ada. 

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kemajuan yang pernah 
dicapai Islam dalam pendidikan, terutama karena sistem pendidikan 
Islam yang diterapkan pada saat itu dilakukan secara bertahap. 
Mengutip pendapat Ibn Khaldun: “Mengajarkan ilmu pengetahuan 
kepada murid akan berhasil apabila dilakukan secara bertahap.” 
Sungguh, pendidikan Islam di Indonesia akan maju kalau bangsa ini 
mau menengok dan belajar dari kemajuan-kemajuan pendidikan 
Islam di masa lampau, terutama kemajuan pendidikan yang dinikmati 
pada masa Dinasti Abbasiyah.  

E. Islamisasi Ilmu 
Islam sebagai sosok peradaban baru, dengan sendirinya 

menempatkan dirinya sebagai pendatang baru dalam ranah 
peradaban. Ini artinya secara kultur keilmuan masih sangat mentah 
dan membutuhkan sentuhan dan bantuan dengan ”menginjak” 
bangunan peradaban yang telah eksis sebelumnya. Oleh karena itu, 
Islam banyak berhutang budi atas tradisi keilmuan yang bersumber 
dari Yunani, India, Persia, Cina, dan mungkin juga postur peradaban 
lainnya.  

Sebagaimana dipahami dan dikemukakan dalam pelbagai literatur 
bahwa untuk ribuan tahun lamanya, Athena menjadi tanah air bagi 
berbagai ilmu pengetahuan. Namun, ketika Iskandariah, Mesir, 
didirikan oleh Iskandar Agung pada 332 S.M., berbagai pengetahuan 
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tersebut, khususnya filsafat, mulai merambah dunia Timur, dan 
berpuncak pada 529 M. Ketika Mesir akhirnya takluk di bawah 
orang-orang Islam pada 641 M., Iskandariah tetap berkembang 
sebagai pusat filsafat, kedokteran, dan sains Yunani. Juga, teologi 
Kristen-Hellenistik yang berdampak luas pada perkembangan filsafat 
dan teologi muslim di kemudian hari (Fakhri, 2002 : 1-2)  

Penaklukan Iskandariah pada 641 M. memperluas kekuasaan 
bangsa Arab atas Timur Tengah. Sejak diperintah oleh Iskandar 
Agung, kawasan Timur Tengah, seperti Mesir, Suriah, dan Irak 
menjadi taman peradaban Yunani. Jatuhnya Iskandariah, 
menggantikan posisi Athena sebagai lumbung filsafat dan sains, 
membawa bangsa Arab bersentuhan secara langsung dengan 
peradaban Yunani dan peradaban-peradaban Timur Tengah lainnya. 
Sebab, Iskandariah adalah pusat bergelutnya pemikiran spekulatif 
Yunani dengan tradisi keagamaan dan mistis Mesir, Persia, Yahudi, 
dan juga Kristen.   

Secara umum disepakati bahwa persentuhan awal dunia Islam 
dengan khazanah-khazanah Yunani yang telah beranak pinak dalam 
bentuk hellenisme diawali dengan proses penerjemahan yang 
dilakukan oleh individu dan atau oleh lembaga khusus yang disokong 
oleh pemerintah. Terlihat bahwa proses islamisasi pengetahuan yang 
pertama sekali dipikul oleh kalangan Islam terhadap al-turâts 
(khazanah) Yunani dengan segala derivasinya adalah dengan upaya 
penerjemahan. Proses persinggungan dalam bentuk ini, kemudian 
melahirkan suatu era di mana bahasa Arab menjadi bahasa pengantar 
dari ciptaan-ciptaan baru dan asli dalam lapangan ilmu pengetahuan. 
Menurut Hitti, era ini disebut sebagai “sambungan dari zaman 
penerjemahan” (Hitti, t.t. : 139), telah berhasil menumbuhkan 
equilibrium sosial yang memberikan kesuburan dan kreativitas yang 
sangat mengagumkan bagi kebudayaan muslim.  

Proses penerjemahan mendapatkan sokongan yang besar dari 
pemerintah kala itu. Tunjuk misalnya, Dinasti Abbasiyah yang secara 
khusus mendirikan Bayt al-Hikmah untuk mengakomodir 
kepentingan ini. Bayt Al-Hikmah atau Rumah Kearifan atau House of 



52 | Dr. Hj. Lubna, M.Pd 

Wisdom, kata Hitti merujuk Ibn Nâdhim dari Al-Fihris, yang didirikan 
oleh al-Ma’mûn sebagai wujud ketertarikannya pada rasionalitas dan 
pengakuannya atas kesejalanan antara rasionalitas dengan ajaran 
agama. Bayt Al-Hikmah merupakan perpaduan bentuk kelembagaan 
atau institusi akademi (Lembaga Pendidikan Tinggi), perpustakaan, 
dan biro penerjemah (Hitti, 1968 : 310). 

Kondisinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dapat ditangkap 
lewat keterangan atau komentar yang dikemukakan Stanton, 
sebagaimana yang dikutip oleh Taufik (dalam Ulumuna, 2003 : 222), 
bahwa di bawah kepemimpinan Hunayn dan anaknya, pusat 
penerjemahan tersebut mengangkat sekelompok ilmuan yang brilian 
yang diberikan hak untuk mengkaji dan mengajarkan manuskrip-
manuskrip baru dan langka dengan fasilitas yang memadai. Di Bayt 
Al-Hikmah, al-Kindî mendirikan sekolah berbahasa Arab yang 
mengajarkan filsafat peripatetik; di tempat yang sama al-Khawarizmî 
tidak hanya memberikan sumbangan bagi filsafat, teologi, 
matematika, serta ilmu perbintangan. 

Mengutip penjelasan Fakhry (2002:9-10), terjemahan karya 
filsafat pertama yang patut dihargai berasal dari sastrawan terkemuka, 
‘Abd al-Lâh bin Muqaffâ (w. 759 M.) dan putranya, Muhammad, 
yang mencakup Categories, Hermeneutica, dan Analytica apriora karya 
Aristoteles pada masa pemerintahan Khalifah al-Manshûr (w. 773 M.) 
dari Dinasti Abbasiyah. Selain daripada itu, ringkasan Galen atas 
karya Plato (Dialogue) yang berjudul Timaeus hingga karya-karya 
Aristoteles, seperti De anima, Book of Animals, Analytica apriora, Secret of 
the Secrets yang dikerjakan oleh Yahya bin al-Bithrîq (w. 815 M.) pada 
masa pemerintahan Harûn al-Rasyîd ( (w. 809 M.). Pemintalan karya-
karya Yunani tersebut dilanjutkan oleh Al-Ma’mûn (w. 833 M.) yang 
menetapkan kebijakan resmi bagi aktivitas pengaraban karya-karya 
filsafat, sains, dan kedokteran Yunani dengan mendirikan lembaga 
Bayt Al-Hikmah di Baghdad pada tahun 830 M. yang dipimpin oleh 
Yuhannâ bin Maskawaih (w. 857 M.) yang kemudian digantikan oleh 
muridnya, Hunayn bin Ishâq (w. 873 M.). 
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Di antara karya filsafat terpenting yang dipercayakan kepada tim 
yang terdiri atas Hunayn, Hubays sepupu Hunayn, dan ‘Îsa bin 
Yahyâ murid Hunayn adalah Analytica posteriora karya Aristoteles, 
Synopsis of the Ethics karya Galen, dan sejumlah intisari dari karya-
karya Plato seperti Sofist, Parmenides, Politicus, Republic, dan Laws. 
Karya-karya Aristoteles, seperti Categories, Hermeneutica, Generation 
and Corruption, Nicomachean Ethics, dan beberapa bagian dari buku 
Physics. Sementara itu, Metaphysics digarap oleh seorang penerjemah 
kurang terkenal bernama Asthât (Eustathius) dan Yahyâ bin ‘Adî 
(w. 974 M.). Bagian lain dari buku Physics diterjemahkan oleh 
Qusthâ bin Luqâ (w. 912 M.) yang juga dipercaya menerjemahkan 
bagian-bagian dari Generation and Corruption. Abû Bisr Mattâ (w. 940 
M.) dan muridnya, Yahya bin ‘Adî dipercaya menerjemahkan 
banyak karya yang umumnya dari bahasa Suryani, antara lain, 
Rhetoric dan Poetics karya Aristoteles. Kedua karya ini adalah bagian 
dari karya utama Aristoteles dalam logika yang dikenal sebagai 
Organon dalam tradisi Arab dan Suryani. Al-Hasan bin Suwar (w. 
1017 M.) dan Abû Utsmân al-Dimasyqî (w. 910 M.) adalah dua 
penerjemah yang cukup tersohor karena belakangan ikut andil 
dalam menggarap naskah-naskah logika dan filsafat Yunani. 
Beberapa paraphrase Enneads menjadi pijakan dasar bagi 
Neoplatonisme Islam-Arab diulas secara panjang lebar oleh 
sejumlah filosof muslim termasuk al-Kindî, al-Farâbî, dan Ibn Sînâ. 
Namun, anehnya, tak satu pun dari mereka pernah mempersoalkan 
keaslian buku ini. Karya-karya lain yang diragukan sebagai karya 
Aristoteles, tetapi ikut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab antara 
lain adalah De plantis, Book of Minerals, Liber de causis, yang dikenal 
juga dengan nama Pure Good, yang berisikan 32 proposisi pilihan 
dari Elemmentatio Theologia karya Proclus dari Athena (w. 485 M.), 
seorang Neoplatonik, yang diterjemahkan oleh seorang yang tidak 
dikenal. 

Namun yang perlu dicatat bahwa produksi pengetahuan Yunani 
dalam bentuk terjemahan, khususnya filsafat, tidak disertai dengan 
terjemahanisasi atas ranah sastra. Hal ini dikarenakan sastra Yunani 
penuh dengan mitos tentang dewa-dewi Yunani yang bertentangan 
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dengan nilai-nilai Islam. Inilah keputusan moral dan agama, kata 
Fazlur Rahman, seorang yang tertuduh kafir sehingga harus terusir 
dari negerinya, Pakistan. Tapi hal ini pun kurang tepat karena para 
penerjemah muslim pun menerjemahkan karya-karya sastra dari India 
semisal Kalilah wa Dimnah yang dilakukan oleh Ibn Muqaffâ, yang 
kaya dengan dewa-dewi. Besar kemungkinan, karya-karya sastrawi 
Yunani tidak mendapatkan perhatian lebih didasarkan pada selera 
sastra Yunani tidak menarik buat orang Arab, yang dalam hal ini 
orang-orang Arab cukup egois dan narsis. 

Terjemahanisasi yang diawali oleh Bani Umaiyyah dan 
kemudian disemarakkan Bani Abbasiyah―dilanjutkan lagi oleh 
Dinasti Barmaki dan Bani Musa―setidaknya didasarkan pada 
motivasi praktis dan motivasi kultural. Pada motivasi yang pertama 
(ba’its ‘amali); kebutuhan pada bangsa Arab saat itu untuk 
mempelajari ilmu-ilmu yang berasal dari luar Islam. Pengetahuan-
pengetahuan tersebut secara praktis dapat membantu meringankan 
urusan-urusan yang berkenaan dengan hajat hidup umat Islam 
ketika itu. Yang dimaksud dengan pengetahuan-pengetahuan luar 
yang dibutuhkan oleh umat Islam saat itu adalah seperti ilmu-ilmu 
Kimia, kedokteran, fisika, matematika, dan falak (astronomi). Ilmu-
ilmu ini secara praktis memang langsung berhubungan dengan hajat 
hidup umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti 
penentuan waktu shalat, hukum farâid (pembagian harta waris), 
masalah kesehatan, dan lain sebagainya.  

Motivasi yang kedua adalah motivasi kultural (ba’its tsaqafi). 
Kebutuhan pada masyarakat Islam untuk mempelajari kebudayaan-
kebudayaan Persia, Yunani untuk menguatkan sistem hukum Islam 
dan menangkal akidah yang datang dari luar Islam. Ketika terjadi 
gelombang kebudayaan luar dalam dunia Islam yang meliputi akidah 
kaum Majusi (penyembah api) dan kaum Dahriyah, kekhalifahan 
‘Abbasiyah mengangap perlu bagi kaum muslim untuk mempelajari 
ilmu-ilmu logika serta sistem berpikir rasional lainnya untuk 
menangkal akidah yang datang dari luar itu. Umat Islam dianjurkan 
untuk mempelajari logika Aristoteles, agar dapat berdebat dengan 
keyakinan yang datang dari luar (Sunaryo, 2003). 
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Jelas terlihat bahwa penerjemahan merupakan langkah awal yang 
direnda oleh umat Islam dalam membangun pohon peradaban, yang 
kemudian diikuti oleh renjana produksi. Penjelasan Shaliba dalam 
bukunya, Al-Falsafah Al-‘Arabiyah, memperkuat asumsi tersebut. 
Saliba mengemukakan bahwa terbentuknya filsafat Islam, tentunya 
ranah keilmuan lainnya, terjadi dalam dua tahap (Saliba, 1973:129). 
Pertama, tahap penerjemahan dan kedua tahap produksi pengetahuan 
atau pemikiran. Setelah melewati tahap penerjemahan maka mulailah 
bermunculan filosof-filosof Islam yang mengambil jalur metode 
filsafat Yunani seperti yang dimulai dari al-Kindî hingga Ibn 
Khaldûn. Oleh karena itu, ilmu-ilmu pengetahuan yang telah 
mengalami naturalisasi (baca: islamisasi) dalam hubungannya dengan 
sumber-sumber Yunani harus dilihat dalam konteks hubungan 
“bentuk-materi.” Artinya, secara material menggunakan ”baju 
Yunani”, namun diaktualkan dalam bentuk sistem yang bermerek 
Islam sehingga dengan demikian tidaklah mungkin untuk mengatakan 
bahwa ilmu-ilmu tersebut hanya merupakan carbon copy dari Yunani 
atau Hellenisme.  

Kontak peradaban antara Islam dengan Yunani―islamisasi ilmu-
ilmu Yunani atau juga yang lainnya semisal India, dan 
Persia―mengambil bentuk: justifikasi, upaya seorang filosof atau 
ilmuwan untuk membenarkan pengadopsian filsafat Yunani dengan 
pelbagai alasan. Al-Amîrî, misalnya, mengemukakan bahwa filsafat 
dan ilmu Yunani tidak menjadi masalah untuk diadopsi karena tidak 
seperti yang dikesankan beberapa kalangan ulama, filsafat Yunani 
mempunyai sumber dan tradisi kenabian yang sama dengan Islam. 
Dalam kitabnya Al-Amad ‘ala Al-Abad, al-Amîrî menunjukkan bahwa 
filsafat Yunani memiliki sumber―langsung atau tidak 
langsung―dengan tradisi kenabian yang dikenal dalam kitab-kitab 
suci. Ia misalnya menyatakan bahwa tokoh Hermes, yang sangat 
dihormati bahkan oleh Aristoteles tak lain adalah nabi Idrîs yang 
dalam tradisi Yahudi disebut dengan Enoch. Demikian juga dengan 
Empedokles telah berguru selama bertahun-tahun dengan Luqmân 
al-Hâkim  yang dikatakan hidup di Syria pada masa nabi Daud. 
Demikian halnya juga dengan Pythagoras yang menggali dan 



56 | Dr. Hj. Lubna, M.Pd 

menimba ilmu dari sahabat-sahabat nabi Sulaiman khususnya 
metafisika. 

 Al-Amîrî perlu mendiskusikan panjang lebar perihal asal-usul 
tradisi kenabian dari ilmu dan filsafat Yunani untuk menepis kesan 
yang keliru sebagian ulama yang menempatkan filsafat dan ilmu 
Yunani sebagai ilmu yang sama sekali asing dari tradisi kenabian. 
Dalam beberapa hal, penulis sangat meyakini bahwa para filosof 
Yunani adalah nabi dengan asumsi, Tuhan akan mengirim seseorang 
yang akan mengajarkan kepada komunitas tertentu tentang 
ketauhidan. Bukankah Socrates harus dihabisi lantaran salah satunya 
adalah misi yang dibawanya, Tuhan yang satu, dianggap melecehkan 
dewa-dewi orang Yunani Kuno? Namun, tidak dapat dipungkiri 
bahwa secara normatif-teologis,  maupun al-Haditst, sepengetahuan 
penulis, tidak menjelaskannya secara definitif laiknya nabi-nabi yang 
diutus di sekitar wilayah Mediterania.  

Bentuk selanjutnya naturalisasi ilmu Yunani dalam dunia Islam 
adalah sikap selektif dari para pemikir muslim dalam memilih dan 
mengadaptasi bahan-bahan yang tersedia agar tidak terjadi benturan 
nilai dan ideologis dengan nilai dan kepercayaan Islam. Para filosof 
muslim tentunya akan menyambut gembira pemikiran-pemikiran 
Yunani yang dipandang mendukung pandangan tauhid Islam. 
Pembuktian para filosof Yunani terhadap keberadaan dan keesaan 
Tuhan, misalnya dipandang al-Amiri sangat anggun dan bermanfaat 
untuk menguatkan keyakinan akan keesaaan Tuhan. Dalam banyak 
hal sebagaimana yang dikutip oleh Ihsân Abbâs dalam karyanya 
Malâmih Al-Yunaniyyîn, para penerjemah tidak menerjemahkan karya-
karya sastra Yunani, didasarkan pada bahan yang dikandungnya 
bertentangan secara diametris dengan nilai-nilai tauhid.     

Selain adaptatif-selektif, naturalisasi ilmu juga mengambil bentuk 
kritik terhadap ajaran-ajaran ilmian dan filosofis Yunani. Beberapa 
pemikir muslim telah menunjukkan sikap kritiknya dalam rangka 
menyesuaikan ajaran-ajaran filosof besar Yunani dengan pokok-
pokok ajaran Islam. Para filosof muslim, seperti Ibn Sînâ dan Ibn 
Rusyd, setelah melakukan kajian mendalam dan saksama terhadap 
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ajaran-ajaran para filosof Yunani, sering menemukan kejanggalan-
kejanggalan atau kerancuan dalam sistem filsafat mereka. Untuk itu, 
mereka perlu untuk memperbaiki atau mengkritiknya agar lebih 
sesuai dengan pandangan mereka sebagai filosof muslim.  
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BAB III   
DINAMIKA INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM 

  

Pada masa awal perkembangan Islam, penyelenggaraan 
pendidikan Islam secara formal yang sistematis belum terlaksana.  
Pendidikan yang berlangsung umumnya masih bersifat informal. Ini 
pun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah islamiyah, berupa 
penyebaran dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah 
Islam. Dalam kaitan itulah, dapat dipahami kenapa proses pendidikan 
Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat tertentu; yang 
paling terkenal adalah Dâr al-Arqâm. Ketika masyarakat Islam telah 
terbentuk, pendidikan Islam kemudian diselenggarakan di masjid. 
Proses pendidikan di kedua tempat ini, dalam penilaian Azyumardi 
Azra, dilakukan dalam halaqah atau lingkaran belajar (Azra, 1999 : vii). 
Pendidikan formal dalam Islam, baru muncul pada masa belakangan, 
yakni pada periode kebangkitan madrasah. 

Dalam sejarah pendidikan Islam,  dikenal banyak sekali institusi 
dan pusat pendidikan dengan jenis, tingkatan, dan sifatnya yang khas. 
Ahmad Syalâbî, Muhammad ’Atiyyah al- Abrashî, Muhammad Munîr 
Mursî, Muhammad Munîr Sa’îd al-Dîn, Hisyam Nasabe, Mehdi 
Nakosten, George Makdisi menyebutkan institusi-institusi tersebut 
sebagai berikut; al-Buyût, al-Kuttâb, al-Qusûr, Hawânît al-Warrâqîn, 
Manâzil al- Ulamâ’, al- Salûnât al-Adabiyyah, al-Bâdiyah, Zâwiyah dan 
Khânaqah (Ribât), dan al-Madrasah. Kemudian Ahmad Syalabî (1960) 
dan George Makdisi (1981), mengklarifikasikan institusi-institusi 
tersebut menjadi dua periode, yaitu periode pramadrasah dan periode 
pascamadrasah. Dengan demikian, madrasah dianggap tonggak baru 
dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. 
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A. Institusi Pendidikan Islam Pramadrasah 
 Ahmad Syalabî dalam al-Tarbiyyah: Nuzumuhâ, Falsafatuhâ, wa 

Târîkhuhâ, menilai bahwa institusi-institusi pendidikan Islam sebelum 
periode madrasah tersebut tetap dipakai sesuai dengan sifat 
tradisionalnya, sekalipun jumlah dan peminatnya sedikit. Beberapa 
institusi tersebut akan dideskripsikan secara sederhana, sesuai dengan 
perkembangan yang dapat teramati, terutama dimulai pada masa 
Daulah ’Abbâsiyah berkuasa di ’Irak, sehingga tidak terjadi overlapping 
dengan pembahasan yang mirip sebelumnya. 

1. Al-Qusûr (Pendidikan Rendah di Istana) 

Pendidikan anak di istana-istana berbeda dengan pendidikan 
anak-anak pada umumnya. Di istana, metode pendidikan dasar ini 
dirancang oleh orang tua murid (pada khalifah dan pejabat) agar 
selaras dengan tujuannya, sesuai dengan minat dan kemampuan 
anaknya. Metode pembelajarannya pada garis besarnya sama dengan 
metode yang diterapkan kepada anak-anak lain di kuttâb, hanya  
terkadang ditambah atau dikurangi menurut para pembesar yang 
bersangkutan dan selaras dengan keinginan untuk menyiapkan anak 
mereka secara khusus untuk menghadapi kehidupannya yang akan 
datang. Sebutan untuk pengajarannya bukan lagi mu’allim sibyân atau 
mu’allim kuttâb, tetapi mu’addib. Para mu’addib tersebut diberikan 
tempat tinggal di istana, dan mereka tetap mengajarkan ilmunya, 
terutama berkaitan dengan pengayaan wawasan dan peradaban 
seputar , Hadits, sya’ir, dan berbagai lintasan peristiwa. Anak-anak 
belajar di dalamnya, sehingga melewati masa kanak-kanaknya. 
Selanjutnya, mereka beralih dari siswa kuttâb ke tingkat mahasiswa di 
halaqât, masjid, atau madrasah. Sistem pendidikan ini telah 
berlangsung dari Daulah ’Umâiyyah sampai Daulah ’Abbâsiyyah. 
Hârûn al- Rasyîd tercatat sebagai khalifah yang memiliki metode 
pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik (dari segi metodologi 
pembelajaran) bila dibandingkan dengan metode yang diberikan oleh 
wali murid yang lain (Thoyyib, 1998 : 61). 
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2. Al-Kuttâb 

Tujuan utama dari keberadaan al-Kuttâb ini adalah sebagai tempat 
menghafal dan mengajarkan  beserta penulisannya. Sebab menghafal  
tidaklah mudah, kecuali dengan mempelajarinya. Diisyaratkan dalam 
mengajarkannya adalah adanya kualitas tartîl  (bacaan) yang baik. 
Ketika peserta didik telah memiliki pengetahuan yang baik tentang , 
maka selanjutnya mu’allim al-kuttâb tersebut mengajarkan mereka 
’ibarat-’ibarat dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa lainnya. Terkadang 
juga diajarkan ilmu hitung, sejarah, dan hal-hal yang terjadi pada 
bangsa Arab dahulu kala. Keseluruhan kurikulum pembelajaran lebih 
ditekankan pada aktivitas menghafal (memory work) (Hitty, 1974 : 408). 
Keseluruhan aktivitas pembelajaran tersebut umumnya berlangsung 
sejak hari Sabtu sampai hari Kamis dengan pengecualian hari Jum’at 
dan pertengahan kedua hari Kamis. 

Pada periode ’Abbâsiyyah, terjadi perubahan berkaitan dengan 
manajemen keuangan penyelenggaraan pendidikan. Pembayaran 
terhadap aktivitas pengajaran diberikan sebagai sesuatu yang lazim 
atas waktu dan energi yang diberikan dan dikorbankan oleh para 
penyayang anak tersebut. Pemberian motivasi dan dukungan kepada 
para mu’allim al-kuttâb tersebut mengindikasikan adanya perubahan 
orientasi kaum muslim dari yang bersifat spiritualis menjadi 
materialis. Keadaan itu—menurut Rusman Thoyyib—dapat dilihat 
sebagai konsekuensi alamiah dari pengaruh asing yang cukup intensif 
merembes dan berkembang dalam dunia Islam, terutama dari orang 
Persia dan bersumber juga dari bahasa dan budaya orang Yunani. 

Khusus perkembangannya di Spanyol sebagaimana dikemukakan 
Khaldûn bahwa penduduk Spanyol ketika itu telah memiliki metode 
tersendiri dalam mengajarkan anak-anak. Selain itu, materi 
pembelajaran yang dipergunakan tidak terbatas pada  saja, tetapi 
mereka menambahkannya dengan riwayat-riwayat sya’ir, teknik 
korespondensi, tata bahasa Arab, dan seni menulis indah (khat). 
Bahkan perhatian mereka terhadap seni tulis menulis indah itu, jauh 
lebih besar bila dibanding dengan keseluruhan materi yang diajarkan. 
Berbeda dengan penduduk Afrika yang mencampurkan materi  al-
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Qur’an dan al-Hadits  secara umum (di samping adanya al-’Ulûm al-
Dîniyyah yang lain).  Hanya saja perhatian mereka kepada , terutama 
aspek perbedaan periwayatan dan cara membacanya lebih besar bila 
dibandingkan dengan materi lainnya (Ibn Khaldûn, 1988:740-3). 

3. Hawânit al-Warâqîn 

Sejak permulaan Daulah ’Abbâsiyyah, toko-toko buku sebagai 
agen komersial dan sekaligus berfungsi sebagai center of learning  telah 
bermunculan. Kemudian menyebar dengan cepat di berbagai ibukota 
dan negara yang di luar negeri Islam. Umumnya, para penjual buku 
itu adalah orang yang memiliki tulisan yang bagus, pandai menyalin 
tulisan, dan menguasai literatur yang ada. Biasanya mereka juga 
menggunakan tokonya tidak hanya sebagai studio dan tempat 
berdagang. Tetapi pada saat bersamaan, toko tersebut difungsikan 
sebagai pusat diskusi tentang berbagai karya sastra bagi para 
cendekiawan dan pujangga. Para pemilik toko-toko (warrâqûn) 
tersebut menulis karya monumental, kemudian menawarkannya 
kepada orang yang tertarik kepadanya (J.J. Sunders, 1996:189). Di 
antaranya adalah Ibn al-Nadîm (995 M) yang telah menulis kitab 
Fihrisât, ’Ali Ibn ’Isâ telah menulis bermacam-macam kitab, dan 
Yâqût al-Hamawî telah menulis Mu’jam al-Udabâ’  dan Mu’jam al-
Buldân. 

4. Manâzil al-‘Ulamâ’ 

Di antara rumah ulama terkenal yang menjadi tempat belajar 
adalah rumah Ibn Sînâ untuk memperdalam dan mempertajam 
wawasan tentang Kitâb al-Shifâ’ dan al-Qanûn, rumah Imâm Ghazâlî 
untuk mengkaji Kitâb Ihyâ’ Ulûm al-Dîn, rumah ’Abû Sulaymân al-
Sijistânî untuk memperdalam wawasan masa lampau dan tempat 
berlangsung diskursus tentang berbagai topik. Begitu juga dengan 
rumah ’Ali Muhammad Ibn al-Fasîhî dan rumah Ya’qûb Ibn Kalîs 
(salah seorang wazir khalifah al-’Azîz bi Allah al-Fâtimî) untuk 
mengetahui, memperdalam, dan mendiskusikan mazhab Syi’ah 
Ismâiliyyah.  
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Dipergunakannya rumah-rumah ulama dan para ahli tersebut 
karena terpaksa dan dalam keadaan darurat. Ini dapat diambil contoh, 
misalnya rumah Imâm Ghazâlî yang didatangi oleh murid-muridnya 
setelah berhenti mengajar di madrasah Nizâmiyah di Naysabur dan 
melakukan perjalanan untuk ibadah haji dan melakukan i’tikaf di 
masjid jami’ ’Umâwî di Damaskus. Di sini kemudian, ia menulis kitab 
yang terkenal bernama Ihyâ’ ’Ulûm al-Dîn. 

5. Al-Salûnât al-Adabiyyah 

Pendirian majlis sastra ini dimaksudkan sebagai tempat khusus 
yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu 
pengetahuan. Majlis ini bermula sejak zaman Khulafâ’ al-Râsyidûn 
yang lazimnya memberikan fatwa dan bermusyawarah serta 
berdiskusi dengan untuk memecahkan berbagai permasalahan dengan 
mengambil tempat di luar masjid. Pada masa Dinasti ‘Umaiyyah, 
majlis ini dipindahkan ke istana dan orang-orang yang berhak 
menghadirinya hanyalah orang-orang tertentu saja yang diundang 
oleh khalifah yang disertai dengan etika tertentu. 

Pada masa ’Abbasiyah, di majlis ini sering diadakan perlombaan 
antara para penya’ir, fuqaha, dan diskusi para sarjana dalam berbagai 
disiplin ilmu. Termasuk juga diadakan sayembara di antara ahli 
kesenian dan para pujangga sehingga institusi ini cukup produktif dan 
kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
Pada masa Hârûn al-Rasyîd, terdapat sejumlah tokoh terkenal yang 
aktif menghadiri forum dalam institusi ini, di antaranya: 1) dari 
kalangan penyair; Abû Nuwâs, Abû al-’Itâhiyah, Muslim ibn al-Walîd, 
dan al-‘Abbâs ibn al-Ahnâf; 2) dari kalangan musisi; Ibrâhîm al-
Mawsalî dan anaknya yang bernama Ishâq; 3) dari kalangan ahli 
gramatika; Abû ’Ubaydah, al-Kisâ’î, Ibn al-Simân al-Wâ’iz dan al-
Waqidî.   

6. Al-Masjid dan al- Jâmi’ 

Para sejarah muslim membedakan dua terma yang melekat dan 
mengacu kepada arti masjid. Pertama, masjid adalah terma yang 
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digunakan untuk menunjuk kepada arti masjid yang yang berukuran 
kecil sebagai tempat melaksanakan shalat lima waktu seperti biasa. 
Kedua,   jâmi’ adalah terma masjid yang berukuran besar dan memiliki 
tiang sandaran yang lebar dan luas di mana tidak hanya shalat lima 
waktu saja yang diselenggarakan di dalamnya, tetapi juga shalat Jum’at 
dan dua shalat Ied. Selain itu, ia merupakan pusat dan urat nadi untuk 
berbagai aktivitas keagamaan, politik, kebudayaan, kemasyarakatan, 
dan penyelesaian urusan yudikatif. 

Menurut Makdisi, jâmi’ merupakan terma eleptik yang asalnya 
adalah kata sifat dari frase masjid jami’, yaitu masjid agung yang 
menyatukan seluruh jama’ah dalam meningkatkan keimanan melalui 
shalat Jum’at atau shalat Ied. Perbedaan terma tersebut terlihat secara 
jelas pada abad V H/XI M, yang diletakkan dengan Teori Konstitusional  
al-Mawardi (w. 450 H/1058 M). 

Pada masa awal dakwah islamiyyah, masjid memiliki fungsi edukatif 
yang sangat penting, di samping sebagai markâz aktivitas politik, 
sosial, budaya, dan agama. Pada perkembangan berikutnya, para 
penganut mazhab, aliran, dan sekte berbeda, berkumpul di masjid 
dan menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan mazhab masing-
masing. Dan materi pembelajarannya-pun meluas, yang semula 
terbatas pada materi keagamaan berupa , tafsir, al-Qur’an dan al-
Hadits . Pada tahap berikutnya diajarkan juga ilmu kalam, fiqh, 
filsafat, nahwu, sastra, sejarah, ilmu hitung, ilmu falaq, kedokteran, 
dan ilmu-ilmu kealaman. 

Seperti halnya masjid, pada masa ini juga bermunculan dan 
berkembang jâmi’ sebagai pusat pendidikan, hanya saja 
perkembangannya sedikit lamban dibanding dengan masjid. Beberapa 
jâmi’ yang terkenal, termasuk sebelum masa Dinasti ’Abbâsiyyah, 
adalah: Jâmi’ ’Amr. Jâmi’ ini dibangun oleh ’Amr Ibn al-‘Âsh pada 
tahun 21 H, kemudian mengalami renovasi setelah itu berkali-kali. 
Pada mulanya, Sulayman Ibn ’Atr al-Tâjibî telah membuat majlis 
untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan metode 
pemberian kisah-kisah. Kemudian selain kisah tersebut, 
permasalahan-permasalahan yurisprudensi diberikan juga, meskipun 
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kemudian kembali seperti semula (hanya diberikan qissah saja). 
Aktivitas tersebut telah dimulai sejak tahun 38 H dan sejak saat itulah 
masjid jâmi’ ini telah menjadi pusat kebudayaan dan mahkamah 
peradilan. 

Muhammad Ibn ’Abd al-Rahmân al-Hanafî adalah orang yang 
mengetahui banyak tentang masjid ini, di mana pada tahun 749 H 
menjamurnya halaqah yang jumlahnya mencapai 40-an untuk 
mengkaji pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Di jâmi’ ini juga terdapat 
Zâwiyyah Imâm Syâfi’î yang cukup terkenal yang terletak di daerah 
tepian kota Sandubis yang merupakan wakaf Sultân al-Mâlik al-Azîz 
Usmân Ibn Salâh al-Dîn. 

Jâmi’ Damaskus. Masjid jâmi’ yang dibangun pada Dinasti 
’Umaiyyah oleh al-Walîd Ibn ’Abd al-Mâlik ini, berbeda dengan jâmi’ 
yang terdapat di Baghdad, bila ditinjau dari keberadaan institusi 
pendidikan yang terdapat di dalamnya. Nu’aymî, telah memperinci 
institusi yang terdapat di jâmi’ ini yang di dalamnya terdapat halaqah, 
mi’ad, tashdîr, sab’s, dan zâwiyah. Zâwiyah yang terdapat di masjid jâmi’ 
’Umaiyyah ini memiliki fungsi hampir sama seperti madrasah. 
Terdapat 8 buah zâwiyah saat itu; 2 bermazhab Syâfi’î, 1 Hambalî, 3 
Hanafî, 1 Malikî, dan sisanya didesain dengan nama al-Syaykhiyya yang 
diambil dari nama Ibn Syaykh al-Islâm. Di antara zâwiyah yang 8 ini, 
terdapat 1 di antaranya bernama al-Ghazzâliyah, yang diberi nama 
setelah Imâm al-Ghazâlî (w. 505 H/1111 M) mengajar hukum Islam 
dalam mazhab Syâfi’î. Itu dilakukannya segera setelah meninggalkan 
Nizâmiyyah di Baghdad (w. 484-8 H/1091-5 M). 

Jâmi’ al-Azhar. Al-Azhar mula-mula didirikan sebagai masjid jâmi’ 
oleh seorang panglima Fâtimiyyah, Jawhar al-Siqilî, kelahiran Sicilia, 
setelah Mesir pada tahun 969 M/354 H secara penuh dikuasainya. 
Semula ia merupakan lembaga Fâtimiyyah sebagai pusat pelatihan 
kader dakwah untuk menyebarluaskan doktrin Isma’iliyyah (Glasse, 
1999 : 44). Untuk memenuhi kebutuhan terhadap para da’i ini, al-
Azhar kemudian ditingkatkan peranannya, bukan hanya sebagai 
masjid, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang terorganisir di 
bawah pengawasan khalifah, tepatnya dimulai sejak tahun 378 H 
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(Nasution, 1992:144). Berangsur-angsur sejak tahun 975-996 M, 
dijadikan universitas oleh Khalifah al-’Azîz. Semenjak itu sampai kini, 
jâmi’ tersebut telah menjadi sebuah jâmi’ah (perguruan tinggi) dan 
termasuk dari perguruan tinggi pertama di dunia Islam. 

Dalam institusi ini, Bani Fâtimiyyah menekankan pengajaran 
yang bersifat filosofi-teologis. Dalam analisis historis Bilgrami dan 
Ashraf (1989), institusi ini memiliki 3 macam kelas, yaitu: 1) kelas-
kelas untuk beberapa kelompok orang yang datang ke Azhar untuk 
mendengarkan  dan penafsirannya; 2) kelas-kelas untuk para 
mahasiswa Universitas al-Azhar yang ingin mendengarkan kuliah dari 
para dosen, mengajukan pertanyaan, dan mengkaji jawaban mereka; 
3) kelas-kelas lain, di mana kuliah formal sering diberikan oleh 
pimpinan mubalig. Kuliah ini disebut dengan Majlis al-Hikam.  

Hal penting yang perlu dicatat bahwa al-Azhar mempunyai andil 
yang cukup besar terhadap perkembangan lembaga pendidikan di 
Eropa. Pemakaian seragam sekolah, pengembangan tradisi 
perbantahan, penjurusan dua buah fakultas; Fakultas Graduate dan 
Undergraduate, berasal dari al-Azhar. Selain itu, al-Azhar memiliki 
peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan 
pendidikan yang lebih tinggi di dunia Islam. 

7. Maktabât 

Menurut Syalabî, perpustakaan merupakan salah satu metode 
orang terdahulu dalam menyebarkan ilmu yang dikarenakan adanya 
keterbatasan kemampuan untuk memilih buku-buku yang harganya 
terlampau mahal. Atas dasar itu, mereka meminta bantuan kepada 
orang mencintai profesi mengajar, agar mendirikan sebuah 
perpustakaan di mana semua buku dikumpulkan dan pintu-pintunya 
dibukakan bagi mereka (yang memerlukan), seperti yang terjadi di 
Perpustakaan Iskandariyyah dan Bayt al-Hikmah pada masa Daulah 
’Abbâsiyyah. Pada perkembangan berikutnya, perpustakaan telah 
menjadi salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. 
Umumnya, perpustakaan ini bukan tempat mengajarkan secara 
teratur disiplin ilmu tertentu.  Sebab, yang menjadi fokus dan 
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konsentrasi utama adalah kegiatan research akademik, sedangkan 
mengajar merupakan fungsi keduanya. 

Pada masa ’Umaiyyah, perpustakaan ini tidak mendapat 
perhatian yang cukup besar bila dibandingkan dengan ’Abbâsiyyah. 
Pada masa ’Abbâsiyyah, perpustakaan telah menyebar dengan luas 
seiring dengan meluasnya penggunaan kertas sebagai intrumen 
penulisan kitab-kitab dan munculnya para penulis kertas yang sangat 
mahir, serta meluasnya lingkaran belajar (halaqah) para cendekiawan 
dan sastrawan (Mursi, 1977 : 102). Pada masa itu, terkenal 3 jenis 
perpustakaan, yaitu: Pertama, Perpustakaan Umum (Perpustakaan 
Publik). Perpustakan ini dibangun berdekatan dengan masjid agar 
mudah dijangkau oleh berbagai kalangan ketika hendak belajar di 
dalamnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Syalabî, 1960 : 14; 
Nakosten, 1964 : 45). Pada perkembangan berikutnya–terutama 
setelah menjamur dan meluas―ia dibangun menyatu dengan sekolah-
sekolah (madâris) (Syalabî, 1960 : 148). Perpustakaan jenis ini memiliki 
jumlah yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu, sukar dijumpai 
masjid atau madrasah tanpa dilengkapi dengan kompilasi buku-buku 
yang nantinya dikunjungi oleh mahasiswa dan peneliti (researcher). 
Sebagai contoh di sini adalah Bayt al-Hikmah yang dibangun oleh 
khalifah Hârûn al-Rasyîd dan mengalami perkembangan pesat pada 
masa al-Ma’mûn (830 M).  

Perpustakaan ini mendapat perhatian khusus oleh al-Ma’mûn 
sebagai khalifah yang luas wawasan peradabannya, berpikir bebas, 
mencintai pengetahuan, dan kesusastraan. Hasil yang dapat terlihat 
dan dirasakan berikutnya adalah berkembangnya peradaban umat 
Islam, terjadi penetrasi al-’ulûm al-ajnâbiyyah (ilmu-ilmu asing) yang 
pada titik klimaksnya, ia dipelihara dan dikembangkan oleh umat 
Islam. Selain itu, ia menjadi pusat penerjemahan, pentransmisian, 
penulisan, research, penyusunan buku, dan kegiatan ilmiah lainnya. 
Dari penemuan-penemuan yang pernah ada dalam lembaga ini, 
misalnya, al-Khawârizmî (Muhammad Ibn Mûsâ, w. 232 H/ 846 M) 
telah menemukan ilmu al-Jabar (geometri). Begitu juga Abnâ’ Mûsâ 
Ibn Syâkir telah membuat analogi untuk Khâlifah al-Ma’mûn tentang 
luasnya bumi dengan jalan mengkiaskan lingkaran/rotasi siang hari di 
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gurun pasir Sanjar. Dalam penilaian para ilmuan saat itu, hasil 
karyanya telah mendekati panjang dan luas bumi yang sebenarnya. 

Institusi ini merupakan perpustakaan terbesar yang pernah ada 
pada masa ’Abbâsiyyah. Sebab ia berisi kitab-kitab tentang ilmu-ilmu 
agama Islam dan bahasa Arab, berbagai ilmu pengetahuan yang telah 
berkembang pada masa itu, serta berbagai buku terjemahan dari 
bahasa Yunani, Persia, India, Qibty, dan Aramy. Namun 
kebesarannya berakhir setelah Baghdad dihancurkan oleh Tentara 
Mongol di bawah Kaisar Hulagu pada tahun 1258 M/656 H dan 
seluruh isinya dibuang ke sungai Tigris dan Eufrat (Al-Dîn,  95-96). 
Contoh lain dari perpustakaan umum adalah Dâr al-Hikmah yang 
telah dibangun oleh al-Hâkim Ibn Amr al-Lâh dari dinasti Fâtimiyyah 
di Kairo pada hari Sabtu, tanggal 10 Jumadil Akhir 395 H (1005 M) 
(Syalabî, 1960 : 156). Persiapan yang telah dilakukan untuk 
membangun sebuah masterpiece ini cukup matang dan sangat serius, 
terutama untuk menghilangkan bayangan di setiap benak orang saat 
itu akan kemegahan Bayt al-Hikmah yang pernah dibangun 
sebelumnya di Baghdad dan mencapai kejayaannya pada masa al-
Ma’mûn (Syalabî, 1960 : 156). Dan setelah selesai dibangun, ia 
merupakan tandingan yang terdapat di Baghdad, sehingga al-Maqriz, 
seperti dikutip Mursî, menggolongkannya ke dalam salah satu 
keajaiban dunia bahkan tidak memiliki tandingan di kota-kota Islam 
lainnya (Mursi, 1977 : 107). Di dalam Dâr al-Hikmah terdapat 
1.600.000 buku, bahkan ada yang mengatakan 2.000.000 buah buku 
dalam bidang fiqh, nahwu, lughah (sastra), Hadits, tarikh, sejarah para 
raja (târikh al-mulûk), ilmu falaq, dan kimia (Al Abrasy, 1964 : 80). Di 
dalamnya juga terdapat buku-buku yang jarang dan langka yang 
pernah ditulis dalam berbagai disiplin ilmu dan sastra. Untuk bidang 
kedokteran saja terdapat 6.000 buku. Di perpustakaan ini juga 
terdapat peta geografis yang sangat teliti yang tertulis di atas sutera 
dan memuat gambar bumi beserta gunung-gunung, laut, kota-kota, 
dan sungai-sungainya (Mursi, 1977 : 107). 

Kedua, Perpustakaan antara Umum dan Khusus (Perpustakaan 
Semi Publik). Perpustakaan ini didesain bukan umum, artinya tidak 
semua strata sosial yang diperbolehkan masuk ke dalamnya; tetapi 
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juga bukan khusus, sebab pemiliknya bukan memaksudkan agar ia 
menjadi milik mereka semata. Untuk masuk ke perpustakaan ini 
memerlukan izin khusus. Bahkan filsuf populer sekelas Ibn Sînâ pun, 
hanya diperkenankan masuk setelah mendapat izin. Perpustakaan 
seperti ini dibangun oleh khalifah atau raja untuk menunjukkan 
kecintaan dan kedekatannya kepada ilmu pengetahuan (Syalabî, 1960 : 
156; Al Abrasy, 1964 : 80). Syalâbî memberikan contoh untuk 
perpustakaan jenis ini adalah perpustakaan al-Nasr li Dîn al-Lâh 
(memerintah tahun 575-622 H) dan perpustakaan al-Musta’sim bi al-
Lâh (menjadi khalifah tahun 640 H) yang merupakan perpustakaan 
besar yang berisi bermacam literatur dalam jumlah yang besar. 
(Syalabî,  1960 : 159-160). 

Ketiga, Perpustakaan Khusus (Perpustakaan Pribadi). 
Perpustakaan ini dibangun oleh para cendekiawan dan sastrawan 
untuk keperluan khusus (seperti research dan pengkajian) (Nakosten, 
1964 : 45). Perpustakaan jenis ini khusus dibangun dan 
diperuntukkan oleh para ulama dan para sastrawan sebagai standar 
dan marâji’ (rujukan) yang harus dimiliki oleh setiap ilmuan, pemikir, 
peneliti, pengarang, hakim, dan tokoh ilmu pengetahuan lainnya (Al 
Abrasy, 1964 : 80). Contoh yang terkenal dari perpustakaan jenis ini 
adalah perpustakaan al-Fath Ibn Khâqan yang merupakan wazir 
khalifah Mutawakkil yang terbunuh bersamanya di Samara tahun 247 
H. Selain itu, dikenal juga perpustakaan Hunayn Ibn Ishâq (w. 264 
H), perpustakaan Ibn al-Khashab (w. 567 H), perpustakaan Jamîl al-
Dîn al-Qiftî (w. 646 H), dan perpustakaan al-Mubâsysyir Ibn Fâtik 
(w. 5 H) (Syalabî, 1960 : 165-169). 

8. Bîmâristât dan Mustasyfayât 

Al-Bîmâristân berasal dari bahasa Persia yang terdiri dua akar kata; 
“bimâr” berarti “orang sakit” dan “satan” berarti “rumah”. Dengan 
demikian ia berarti rumah sakit. Dan terma ini tetap dipergunakan 
dan mengacu kepada tempat penyembuhan orang sakit, sehingga 
muncul istilah baru yang menggantikan posisinya, yaitu terma 
mustashfâ yang dibangun pertama kali pada tahun 1825 M di Mesir 
yang diberi nama Mustashfâ Abû Za’bal (Mursi, 1977 : 110). Di tempat 
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seperti bîmâristân inilah studi tentang kesehatan berkembang dengan 
pesat. Institusi yang hampir sama dengan rumah sakit modern ini, 
sering memformulasikan peran ganda dan pelengkap, yaitu di 
samping sebagai tempat penyembuhan orang sakit, juga sekaligus 
berperan sebagai pusat untuk mengajarkan ilmu kesehatan (Nasyabe, 
25). Kondisi ini telah terlihat sejak awal dibangun al-Bîmâristân dalam 
Islam oleh al-Walîd Ibn ’Abd al-Mâlik pada tahun 88 H yang telah 
memainkan kedua fungsi tersebut (Mursi, 1977 : 110; Thoyyib, 1998 : 
62). 

Ketika itu, setiap bîmâristân mempunyai ketua seorang dokter 
yang memberikan kuliahnya kepada mahasiswa kedokteran, 
memberikan izin praktik kesehatan bagi yang telah menyelesaikan 
pelajarannya, baik teoritis maupun praktis serta telah menulis risâlah 
dalam cabang ilmu kedokteran yang telah dipilihnya. Pada tahap 
selanjutnya, mahasiswa tersebut diberikan ijazah atau (predikat) 
diploma oleh profesor mereka (Mursi, 1977 : 110-111). Pendidikan 
kedokteran ini telah terorganisir sedemikian rupa pada khilâfah’ 
’Abbâssiyyah (Nasr, 1970 : 89). Selain daripada itu, rumah sakit juga 
termasuk salah satu institusi pendidikan yang penting. Sebab 
kebanyakan pengajaran ilmu kedokteran klinis, dilakukan di rumah 
sakit. Yang terjadi saat itu, aspek teoritis dari ilmu kedokteran 
diberikan secara mendalam di masjid atau madrasah. Sedangkan 
dimensi praktisnya, biasanya diajarkan dan dilakukan di rumah sakit 
yang banyak di antaranya telah memiliki perpustakaan dan sekolah 
yang memang secara khusus didesain untuk tujuan tersebut (Nasr, 
1970 : 89). 

Rumah sakit dibangun juga sebagai tempat khusus bagi dokter 
atau ia berada di bawah pengawasan khusus seorang dokter yang 
terkenal, seperti al-Râzî yang pernah ditempatkan dan bertugas 
mengepalai sebuah rumah sakit di mana ia bekerja dan mengajarkan 
murid-muridnya. Selain itu juga, Ibrâhîm Ibn  Bakr mengatakan 
bahwa ia pernah mengajar ilmu kedokteran di rumah sakit Adûdî 
yang dibangun oleh dinasti Buwayhid (’Adûd al-Dawlah ) sekitar abad 
V H/ XI M (Makdisi, 1981 : 27). Dari situlah kemudian rumah sakit 
berfungsi juga sebagai institusi pendidikan dan menjadi wahana 
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pembantu bagi masjid atau madrasah di mana prinsip-prinsip dan 
pengetahuan teoritis dari filsafat kealaman beserta cabang-cabangnya 
(termasuk kedokteran) diajarkan (Nasr, 1970 : 89). 

9. Zâwiyah dan Khânaqah (Ribât) 

Akhirnya, di antara sekian banyak institusi pendidikan Islam 
pramadrasah, maka perlu juga mempertimbangkan pusat-pusat kaum 
sufi yang dalam bentuk tunggalnya disebut zâwiyah atau khânaqah 
(Nasr, 1970 : 90). Setelah terjadi invasi Mongol tahun 1258 M, 
ternyata pusat-pusat sufi tersebut telah berfungsi lebih dari sekedar 
lembaga pendidikan yang berada di luar lembaga formal. Hal ini 
terlihat di wilayah Islam bagian timur, di mana terjadinya destruksi 
institusi-institusi eksternal masyarakat sebagai ekses yang dihasilkan 
dari invasi tersebut, tidak ada satu organisasi pun yang dapat memulai 
proses membangun kembali (restrukturisasi), kecuali melalui apa yang 
disebut dengan “gerakan masyarakat dalam masyarakat” di mana 
dalam konteks ini dapat dikatakan kelompok sufi berada di dalamnya. 
Terkadang sekali waktu, kewajiban untuk melestarikan hukum dan 
tata tertib serta upaya untuk melakukan justice enforcement terhadap 
segala bentuk kebrutalan dan kriminalitas berada di tangan kelompok 
sufi. Dari realitas tersebut, pusat-pusat sufi telah berubah menjadi 
sebuah institusi pendidikan, di mana di samping pengetahuan esotoris 
dan gnosis dari cabang-cabang seni dan pengetahuan yang 
sebelumnya diajarkan di madrasah dan masjid (jâmi’), kini telah 
menemukan tempat perlindungan (Makdisi, 1981 : 27). Lebih jauh 
dapat diambil contoh, yaitu jâmi’ Damaskus yang memiliki 8 buah 
zâwiyah; 2 mazhab Syâfi’î, 1 mazhab Hanbalî, 3 mazhab Hanafî, 1 
mazhab Malikî, dan yang terakhir didesain atas nama al-Syaikhiyya. 
Kesemuanya merupakan pusat pengajaran pengetahuan tingkat tinggi 
(gnosis). 

Berdasarkan perjalanan sejarah di atas, maka khânaqah harus 
dipertimbangkan juga sebagai salah satu institusi pendidikan yang 
penting dalam Islam. Itu bukan lantaran sejak awal ia merupakan 
tempat di mana pengajaran gnosis (bentuk tertinggi dari 
pengetahuan) diberikan, tetapi juga dalam penggal sejarah Islam 
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berikutnya. Ia telah memulai dan mengisi fungsi sekolah-sekolah 
masjid di berbagai penjuru dunia Islam (terutama di belahan timur). 
Dari sini dapat diketahui bahwa pusat sufi memainkan perannya 
bersamaan dengan jâmi’, bîmâristân, dan mustashfâ sebagai salah satu 
institusi besar yang telah ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian 
dan perkembangan pengetahuan dalam Islam (Nasyabe, 90-91). 
Begitulah sumbangsih institusi sufi dalam berupaya mencerahkan 
masyarakat Islam kala itu. 

B. Transformasi Lembaga Pendidikan Islam: Dari 
Masjid ke Madrasah 
Terdapat beberapa teori yang berkembang yng menjelaskan 

bagaimana proses transformasi lembaga dari masjid ke madrasah. 
Ahmad Syalabî dalam kapasitasnya sebagai serjana sejarah pendidikan 
Islam yang memberikan perhatian yang cukup intens terhadap sejarah 
kelembagaan madrasah, Syalabî mengemukakan pendapatnya, bahwa 
perkembangan lembaga pendidikan madrasah dari masjid terjadi 
secara langsung tanpa memakai lembaga perantara. (Syalabî, 1960 : 
95-96). Perkembangan madrasah ini dapat dikatakan sebagai 
konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan pengajian masjid 
yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah (Syalabî, 1960 : 
95). Syalabî memberikan ilustrasi lebih lanjut bahwa dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan materi-materi yang 
ada semakin menghendaki adanya dialog, debat, dan munaqâsyah, 
seperti ilmu kalam dan ilmu jadal. Sehingga ilmu-ilmu tersebut sangat 
berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah ritual di masjid. Sebab, di 
samping pelaksanaannya tidak lepas dari kegaduhan, juga minus 
ketenangan dan pemuliaan terhadap masjid. Atas dasar itu, agar tidak 
menggangu ketentraman dalam beribadah di masjid, maka untuk 
kegiatan pendidikan khusus dibuatkan tempat yang dikenal dengan 
nama madrasah. Namun dari penjelasan selanjutnya, kelihatannya 
masjid yang dimaksud adalah  masjid yang telah mengalami 
modifikasi yang dilengkapi dengan serambi-serambi belajar dan 
tempat-tempat  pemondokan, terutama bagi mereka yang datang dari 
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jauh. Gambaran masjid seperti itu ternyata memiliki substansi yang 
sama dan menyerupai apa yang disebut (Makdisi, 1981 : 24) sebagai 
masjid Khân, merupakan masjid yang dilengkapi dengan bangunan, 
semacam asrama/pemondokan, yang disediakan bagi para pelajar dari 
luar kota untuk menghadiri kajian hukum Islam di masjid. Pada paruh 
awal abad IV H/X M, ditemukan masjid Khân yang dibangun oleh 
seorang pedagang dermawan Di’lîj Ibn Ahmad Ibn Di’lîj yang 
terletak di pasar kecil Ghâlib yang berdekatan dengan makam Suraij 
(konsultan hukum ternama dalam mazhab Syâfi’î).  

Sementara itu, Makdisi dalam tulisannya tentang perkembangn 
madrasah dan institusi-institusi yang memiliki asal yang sama, 
mengajukan teori bahwa asal-muasal pertumbuhan madrasah 
merupakan sebuah muara dari 3 tahap, yaitu: pertama, tahap masjid. 
Tahap ini meliputi perkembangan  pembelajaran di masjid yang 
difokuskan pada kajian hukum sebagai materi pokok (Makdisi, 1981 : 
24-35). Tahap masjid ini berlangsung terutama pada abad VIII dan 
IX M. Masjid dalam konteks ini bukanlah masjid yang berfungsi 
sebagai tempat berjama’ah bagi seluruh penduduk kota yang biasa 
disebut dengan masjid jâmi’ (Congregatual Mosque). Masjid seperti ini 
biasanya diatur oleh negara  dan tidak terbuka untuk pendidikan 
agama bagi umum. Masjid yang dimaksud Makdisi sebagai tempat 
pendidikan adalah masjid biasa (masjid college) yang berfungsi di 
samping sebagai tempat jama’ah shalat, juga untuk majlis ta’lim 
(pendidikan). Di Baghdad pada masa itu terdapat beribu-ribu masjid 
dari jenis yang terakhir ini. Bahkan al-Ya’qûbî seperti yang dikutip 
Syalabî menyebut jumlahnya mencapai 30.000 buah (Syalabî, 1960 : 
87). Para penguasa seperti Adûd al-Dawlah (w. 965 M), al-Sâhib Ibn 
’Abbâd (w. 995 M), dan Di’lîj al-Sijistânî (w. 965 M), merupakan 
pelopor yang mendukung perkembangan masjid untuk kepentingan 
pendidikan (Syalabî, 1960 : 87). Kedua, tahap masjid khân. Berbeda 
dengan masjid biasa, masjid Khân menyediakan tempat penginapan 
yang cukup representatif bagi para pelajar yang datang dari berbagai 
kota. Tahap ini mencapai perkembangan yang sangat pesat pada abad 
IV H/X M. Menurut  Makdisi, Badr Ibn Hasanawayh al-Kurdî (w. 
1015 M) yang menjadi gubernur di beberapa wilayah di bawah 
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kekuasaan’ ’Adûd al-Daulah mendirikan 3000 masjid Khân (Makdisi, 
1981 : 24). Selain itu, Abû Ishâq, guru pada Nizâmiyah Baghdad, 
pernah aktif di masjid Khân yang ditempati oleh sekitar 10 atau 20 
murid yang berguru kepadanya (Maksum, 1999 : 58). Ketiga, tahap 
madrasah. Setelah perkembangan dua tahap di atas, maka muncul 
madrasah yang khusus diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan. 
Madrasah dengan demikian menyatukan kelembagaan masjid biasa 
dengan masjid Khân. Kompleks madrasah terdiri dari ruang belajar, 
ruang pondokan, dan masjid. Menurut Makdisi, perkembangan 
madrasah dengan polanya yang utuh dan konkret dipelopori oleh 
Nizâm al-Mulk dengan madrasah Nizâmiyyah-nya tahun 459 H/1067 
M (Makdisi, 1981 : 31). Hal ini bukan berarti bahwa Nizâm al-Mulk 
adalah orang yang pertama yang mendirikan madrasah dalam sejarah 
Islam abad Pertengahan. Yang perlu dicatat dalam konteks ini bahwa 
pembangunan madrasah Nizâmiyyah tersebut sangat mendorong 
pembangunan madrasah atau institusi pendidikan tinggi lainnya 
(Syzilowics, 83). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
pembangunan madrasah Nizâmiyyah menjadi pemantik tumbuh 
suburnya madrasah pada masa-masa sesudahnya. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi 
dari Masjid ke Madrasah  
Terdapat sejumlah teori yang menjelaskan alasan 

dipertimbangkannya kembali masjid sebagai tempat pendidikan 
sehingga terjadi transformasi lembaga pendidikan dari masjid ke 
bentuk yang lainnya. Hal itu erat kaitannya dengan beberapa alasan 
berikut: pertama, kegiatan pendidikan di masjid dianggap telah 
mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. Syalabî 
menggambarkan hal tersebut sebagai berikut: 

“... dari setiap group pertemuan, terdengarlah suara dari seorang 
guru yang memberikan pelajaran dan dari suara peserta didik yang 
bertanya dan saling berdebat. Maka terjadilah suara keras dari 
beberapa group pertemuan itu. Sedikit banyak hal tersebut 
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menimbulkan gemuruh yang mengganggu pelaksanaan ibadah” 
(Syalabî, 1990 : 95).   

Dalam pandangan al-Abrashî juga, anak kecil yang belajar di 
masjid kurang menjaga diri dari najis dan kotoran. Padahal tanzîh al-
masâjid merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh 
Rasul saw. (Al Abrasy, 1964 : 52).  Dengan dua pertimbangan  
tersebut, jelaslah bahwa masjid menjadi semakin sulit untuk dijadikan 
tempat ibadah dan belajar dalam waktu yang bersamaan.  

Kedua, berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari 
perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembang ilmu 
pengetahuan, banyak ilmu yang tidak bisa sepenuhnya diajarkan di 
masjid. Kaitannya dengan hal ini, Syalabî mengatakan bahwa ilmu 
berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, pengetahuan pun 
lebih maju lagi (Syalabî, 1990 : 95). Situasi demikian dapat dimengerti, 
sebab pada abad IV H (waktu yang dekat dengan berdirinya 
madrasah), gerakan pemikiran telah dan tengah berkembang dengan 
pesat. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan buku-buku  filsafat dan 
ilmu pengetahuan dari Yunani, India, Persia, dan China telah 
dilakukan secara sistematis dan serius sejak khalifah al-Mansûr (754-
775 M) dan berkembang dengan luas sampai Hârûn al-Rasyîd (786-
809 M) dan al-Makmûn (813-833 M) (Qadir, 1990 : 34-5). Dengan 
demikian, masjid kurang dipertimbangkan sebagai tempat utama 
pendidikan. 

Ketiga, timbulnya orientasi baru dalam penyelengaraan 
pendidikan. Sebagian guru mulai berpikir untuk mendapatkan rejeki 
melalui kegiatan pendidikan. Dikatakan ada di antara pengajar yang 
pekerjaannya sepanjang hari memang mengajar, karena itu berusaha 
memperoleh penghasilan yang memadai. Untuk menjamin hal itu, 
dibangunlah lembaga lain seperti madrasah, karena jaminan seperti 
itu tidak mungkin diproleh di masjid (Syalabî, 1990 : 95-96). Dalam 
konteks ini, tidak mengherankan bila setelah dipisah dari masjid, 
peserta didik diberikan kewajiban membayar uang sekolah yang agak 
mahal (Bilgrami dan Ashraf, 1989 : 34). 
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D. Pelembagaan Pendidikan Secara Formal 
Al-Maqrizî berpendapat bahwa madrasah merupakan prestasi 

dan prestise abad V H. Madrasah pertama didirikan pada abad V 
H/XI M itu adalah madrasah Nizâmiyyah di Baghdad yang didirikan 
oleh Nizâm al-Mulk tahun 460 H/1067 M. Ia merupakan seorang 
negarawan Persia yang menjadi wazir Sultan Saljûq selama 30 tahun 
dalam pemerintahan Alp Arsalan dan Mâlik Syah antara tahun 1063-
1092M/456-486 H (Nasution, et.el., 1992 : 742; Nakosten, 1964 : 38-
39). Banyak pula penulis lain yang berkesimpulan demikian, termasuk 
Ibnu Khallikân (w. 681 H/1282 M), Syalabî (1960), dan Makdisi, 
1981. Bahkan Abdurrahîm Ghanîmah, sebagaimana dikutip Maksum, 
dalam karya monumentalnya al-Jâmi’ah al-Qubrâ, mengatakan bahwa 
terma “madrasah” belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah 
hingga kira-kira akhir abad IV H. (Maksum, 1999 : 60). 

Hanya saja Azra dengan akurasi teropong kesejarahannya 
mengungkapkan bahwa dalam penelitian lebih akhir, misalnya yang 
dilakukan oleh Richard Bulliet mengungkapkan bahwa eksistensi 
madrasah-madrasah lebih tua di Nishapur, Iran. Pada sekitar tahun 
400 H/1009 M terdapat madrasah di wilayah Persia yang 
berkembang dua abad sebelum madrasah Nizâmiyyah. Yang tertua 
adalah Miyan Dahiya yang didirikan oleh Abû Ishâq Ibrâhîm Ibn 
Mahmûd di Nishapur. Lebih lanjut menurut Azra, pendapat ini 
didukung oleh sejarawan pendidikan Islam, Naji Makruf, yang 
mengatakan bahwa di Khurasan telah berkembang madrasah 165 
tahun sebelum kemunculan madrasah Nizâmiyyah (Azra, 1999 : viii). 
Dengan mengutip pendapat Yâqût, Muhammad Munîr Saîd al-Dîn 
mengatakan bahwa Naysabur juga telah ada madrasah Ibnu Hibbân 
al-Tamîmî Abû Hâtim (w. 354 H/965 M) yang menjadikan rumahnya 
sebagai madrasah bagi sahabat-sahabatnya atau sebagai tempat tinggal 
bagi orang asing yang bermukim di Naysabur, terutama mereka dari 
kalangan ahli Hadits dan fiqh (Al-Dîn, 48).  

Tetapi kemudian tidak dapat disangkal bahwa pengaruh 
madrasah Nizâmiyyah melampaui pengaruh madrasah-madrasah yang 
didirikan sebelumnya. Makdisi dan Syalabî misalnya menjadikan 
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pendirian madrasah Nizâmiyyah sebagai pembatas untuk 
membedakan dengan orde sebelumnya (Syalabî, 1990 : 33; Makdisi, 
1981 : 10-27). Orde baru itu terletak pada adanya ketentuan-
ketentuan yang lebih jelas yang berkaitan dengan komponen-
komponen pendidikan dan keterlibatan pemerintah dalam 
pengelolaan madrasah. Madrasah Nizâmiyyah merupakan lembaga 
pendidikan resmi dan pemerintahan terlibat dalam menetapkan 
tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, memilih guru, dan 
memberikan dana yang teratur kepada madrasah (Maksum, 1999 : 
61). 

Dalam hal ini, Makdisi mempunyai pendapat lain, sekalipun 
menyetujui adanya peraturan-peraturan sebagai kelebihan madrasah, 
ia menganggap khususnya madrasah Nizâmiyyah sebagai madrasah 
perseorangan. Dalam konteks ini, Nizâm al-Mulk adalah seorang 
pribadi yang mengelola madrasah untuk tujuan sendiri (sifatnya 
inisiatif sendiri) (Syalabî, 1990 : 100). Nizâm al-Mulk telah 
membangun madrasah-madrasah yang megah di berbagai tempat, 
seperti Baghdad, Balkh, Naysabur, Harat, Isfahan, Basrah, Marwa, 
Amil, dan Mawsil (Syalabî, 1990: 100; Makdisi, 1981 : 31-32; 
Nasution, et. al., 1992 742). Diduga kuat, yang menjadikan Makdisi 
berkesimpulan bahwa madrasah Nizâmiyyah tidak dicampuri oleh 
negara adalah berkaitan dengn pilihan terhadap salah satu mazhab 
dari mazhab Sunni yang berbeda dengan mazhab yang dianut oleh 
sultan-sultan Saljûq ketika ia menjadi wazir selama 30 tahun, baik Alp 
Arsalân maupun Mâlik Syah. Nizâm al-Mulk memilih 
mengembangkan pengajaran fiqh Syafi’î dengan kalam 
Asy’âriyyahnya. Sedangkan sultan-sultan Saljûq cenderung mengikuti 
fiqh Hanafî dengan kalam Mâturidiyyah.  

Di lain sisi, khalifah ’Abbâsiyyah waktu itu dekat dengan 
kelompok Ahl al-Hadîth (Hanbalî). Keadaan seperti itu rupanya tidak 
akan menjadi masalah bagi Sultan Saljûq. Yang terpenting bagi 
mereka adalah kelanggengan kekuasaannya. Kemudian salah satu 
bagian dari strategi cerdas (untuk tidak mengatakan sebuah trick), 
kekuatan Nizâm al-Mulk dan penganut mazhabnya dimanfaatkan 
untuk melawan Syi’ah yang waktu itu merupakan musuh utama (the 
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greatest enemy) (Al-Dîn, 52). Ketika itu, Fâtimiyyin, Saljûq, Zanki, dan 
Ayyubin telah mendirikan institusi/yayasan pendidikan di mana 
masing-masing ingin menghadapi jalan yang ditempuh oleh 
saingannya dan sekaligus masing-masing hendak saling mendestruksi 
langkah dan planning saingannya tersebut. Kemudian pendidikan 
dijadikan sebagai sebuah senjata untuk memerangi dan mengamputasi 
pengaruh yang lain, terutama melalui penanaman ideologi Syi’ah 
sendiri ketika itu (diwakili Fâtimiyyah dan Buwayhid) secara aktif dan 
sistemik kerap melakukan indoktrinisasi melalui pendidikan atau 
aktivitas pemikiran yang lain (Al-Dîn, 52). 

Tidak dapat dikesampingkan, Nizâm al-Mulk tidak menyia-
nyiakan sikap sultan-sultan Saljûq tersebut dengan memanfaatkan 
sarana pendidikan guna membangun sistem madrasah yang seragam 
dan berprestasi, serta membentuk calon-calon ulama dan birokrat 
yang mempunyai wawasan identik (Nasution, et. al., 1992 : 742-743). 
Dengan demikian, untuk kasus madrasah Nizâmiyyah ini, antara 
sultan-sultan Saljûq dan Nizâm al-Mulk telah terjalin hubungan 
simbiosis-mutualisme. Beberapa pejabat pemerintah yang sering 
disebut memiliki kaitan langsung dengan ide dan penyebaran 
madrasah adalah Nizâm al-Mulk (456-485 H), Nûr al-Dîn Zankî 
(9541-569 H), Salâh al-Dîn al-Ayyûbî (564-589 H), dan Mustansir bi 
al-Lâh (623-640 H). 

Demikianlah sejarah panjang madrasah, yang pada 
perkembangan selanjutnya ia tetap eksis dan survive hingga kini. 
Namun kemudian eksistensinya menjadi dipertanyakan ketika 
kurikulumnya masih dimonopoli oleh al-’Ulum al-Naqliyyah Lisâniyyah 
(seperti tafsir, qirâ’ah, fiqh, Hadits, dan ushul fiqh serta ilmu bahasa 
dan sastra), minus al-’Ulum al-Ajnâbiyyah-’Aqliyyah (mantiq dan tradisi 
berpikir filsafat). Dengan demikian menurut penilaian Azra, ilmu-
ilmu non-agama atau keduniaan (profan), khususnya ilmu-ilmu 
kealaman dan eksakta, yang merupakan akar-akar pengembangan 
sains dan teknologi, sejak awal pengembangan madrasah, sudah 
berada pada posisi yang marginal (Azra, 1999 : ix). Terhadap refleksi 
historis-analitis guru Azra ini, membutuhkan diskursus tersendiri 
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yang lebih patent dan independent. Lebih menarik lagi bila dijadikan 
kajian yang mendalam dalam bentuk tesis atau disertasi. 
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BAB IV 
PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KEMUNDURAN 

 

Dalam catatan sejarah, tidak ada satupun peradaban yang pernah 
jaya yang tidak disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh dan 
serius serta perhatian yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Hal 
ini sepenuhnya berlaku untuk kejayaan peradaban Islam yang mampu 
tampil memimpin dunia selama berabad-abad lamanya walaupun 
pada akhirnya kebudayaan Islam dan kejayaannya telah mengalami 
kemunduran, untuk tidak mengatakan hancur, serta hanyalah tinggal 
kenangan sejarah yang terangkum dalam catatan historis, digantikan 
dan diambil oleh peradaban Barat (Asari, 1994 : 11). Berbicara 
tentang sejarah kemunduran pendidikan Islam tidak terlepas dari 
kemelut politik yang dialami oleh umat Islam (Asrohah, 1999 : 92-
93). Karena faktor politik turut mewarnai maju mundurnya 
pendidikan suatu bangsa. Kehidupan dan suasana politik suatu 
bangsa yang mapan dan maju merupakan salah satu aspek yang turut 
memainkan peran bagi maju maupun mundurnya pendidikan bangsa 
tersebut. Apabila kondisi politik stabil, tentu saja faktor pendidikan 
dan pengembanganya akan lebih baik. Sebaliknya jika tatanan politik 
suatu bangsa tidak menentu bahkan kacau dan mengalami gejolak, 
sebagai konsekuensi logis hal ini akan membawa dampak buruk bagi 
perkembangan pendidikan bangsa itu. Ringkasnya keterpurukan 
sektor pendidikan suatu bangsa memiliki hubungan yang erat dengan 
kondisi politik suatu bangsa, meskipun hal ini bukan merupakan 
suatu keniscayaan yang kebenarannya mutlak dan tidak dapat 
dibantah lagi. 

Sejarah telah mencatat bahwa kemunduran pendidikan Islam di 
masa lampau bahkan hingga saat sekarang pada mulanya dipengaruhi 
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kondisi politik pemerintahan umat Islam ketika itu. Kemajuan 
pendidikan Islam yang menjadi kebanggaan umat Islam hanyalah 
tinggal angan-angan dan kenangan yang tertinggal di buku-buku 
catatan sejarah. Dapat dillihat dan dibaca dalam catatan historis yang 
menggambarkan kemajuan pendidikan Islam. Hal ini terbukti dengan 
lahirnya berbagai disiplin ilmu dalam Islam, seperti; astronomi, 
geografi, aritmatika, ilmu kedokteran dan lain-lain. Selain itu terlebih 
lagi lahirnya berbagai aliran mazhab dalam Islam dan ilmuwan-
ilmuwan terkemuka seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-
lain dalam bidang-bidang disiplin ilmu tertentu yang menjadi rujukan 
dan referensi dunia internasional merupakan suatu bukti kemajuan 
ilmu pengetahuan dalam Islam ketika itu. Namun ini adalah mimpi 
dan cerita masa lalu yang hanya tinggal kenangan. Kenyataannya 
sekarang pendidikan Islam mengalami kemunduran dan bahkan 
dapat dikatakan stagnan. Hal ini di antaranya disebabkan oleh 
pengaruh dan gejolak dalam bidang politik yang dialami dunia Islam.  

Stagnasi pemikiran di kalangan umat Islam pada dasarnya 
disebabkan oleh dua factor yaitu faktor intern; merupakan faktor dari 
dalam diri umat Islam yang memberikan saham bagi merosotnya pola 
fikir umat Islam dan faktor ekstern yang sekaligus merupakan 
tonggak sejarah bagi kehancuran budaya dan intelektual kaum 
muslimin.  

A. Profil Pendidikan Islam Masa Kemunduran 
Jatuhnya kota Baghdad setelah dibombardir oleh serangan 

pasukan Tartar pimpinan Hulagu Khan menutup secara tragis cerita 
indah tentang kegemilangan potret peradaban Islam, khususnya dunia 
kependidikan. Pada saat pasukan Tartar memasuki kota Baghdad 
dengan kemenangan di tangannya, Hulagu memerintahkan bala 
prajuritnya untuk menyudahi khalifah Abbasiyah  yang bernama al-
Mustashim, para pembesar kerajaan, dan para ulama pengarus utama 
ranah pemikiran.  Barbarisme kaum Tartar ini disempurnakan dengan 
membakar semua buku-buku karya intelektual Muslim di berbagai 
perpustakaan kota Baghdad di mana sampul buku yang masih laik 
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dinistakan sebagai sepatu tentara bangsa Mongol tersebut. Kota 
Baghdad menjadi sunyi senyap, tak ubahnya seperti negeri yang 
dikalahkan garuda (Yunus, 1989 : 161). Kasus yang sama apesnya 
juga mengakhiri suluh peadaban Islam di Barat (baca: Spanyol) oleh 
agresi militer Raja Ferdinand yang berhasil membangun aliansi militer 
dengan Ratu Isabella.   

Kehancuran total yang dialami oleh kota Baghdad dan Granada 
sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya 
sendi-sendi pendidikan dan sekaligus peadaban Islam. Musnahnya 
lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu 
pengetahuan dari dua pusat pendidikan di bagian timur dan barat 
dunia Islam tersebut, menyebabkan kemunduran pendidikan di 
seluruh dunia Islam. Umat Islam pun bersikap apatis terhadap dunia 
dengan melakukan peralihan psikologis bahwa kesemuanya ini 
merupakan bagian dari rekayasa Tuhan. Dalam bidang fiqh, yang 
terjadi adalah berkembangnya taqlid buta dikalangan umat Islam. 
Dengan sikap hidup yang fatalistis tersebut, kehidupan sangat statis, 
tidak ada problem-problem baru yang perlu diperhatikan dalam 
bidang fiqh. Apa yang sudah ada dalam kitab-kitab fiqh lama 
dianggapnya sebagai sesuatu yang sudah baku, mantap dan benar, dan 
harus diikuti serta dilaksanakan sebagaimana adanya. Sakralisasi 
pemikiran ini (taqdis al-afkar al-diniyah), istilah Arkoun, semakin kokoh 
dengan munculnya “fatwa” bahwa pintu ijtihad telah tertutup 
diterima secara umum. Maka terjadilah kebekuan intelektual secara 
total. 

Sehubungan dengan ini, Fazlur Rahman mengatakan bahwa 
penutupan pintu ijtihad, yakni pemikiran yang orisinal bebas, selama 
abad 11 H./10 M. dan abad 5 H./11 M., telah membawa kepada 
kemacetan umum dalam ilmu hukum dan imu intelektual, khususnya 
yang pertama, ilmu-ilmu intelektual, yakni teologi dan pemikiran 
keagamaan sangat mengalami kemunduran dan menjadi miskin 
karena pengucilan mereka yang disengaja dari intelektualisme sekular 
dan karena kemunduran yang disebut terakhir ini khususnya filsafat 
dan juga pengucilannya dari bentuk-bentuk pemikiran keagamaan 
seperti yang dibawa oleh sufisme (Rahman, 1984 : 270). Kehidupan 
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sufi berkembang dengan pesat. Keadaan frustasi yang merata di 
kalangan umat, menyebabkan orang mengembalikan segalanya 
kepada Tuhan (bukan hanya sekedar dalam dikap hidup yang 
fatalistis) dalam arti yang sebenarnya, bersatu dengan Tuhan, 
sebagaimana yang diajarkan oleh para ahli sufi. Madrasah-madrasah 
berkembang menjadi dzawiyah-dzawiyah untuk mengadakan riyadlah, 
merintis jalan untuk kembali dan menyatu dengan Tuhan, di bawah 
bimbingan dan otoritas dari guru-guru sufi. Sehingga, berkembanglah 
berbagai sistem riyadlah dan jalan atau cara-cara tertentu yang 
dikembangkan untuk menuntun para murid yang dikenal selanjutnya 
dengan istilah thariqat. 

Keadaan yang demikian itu, sebagai dituturkan oleh Fazlur 
Rahman lebih lanjut, “Di madrasah-madrasah yang bergabung 
dengan halaqah-halaqah dan dzawiyah-dzawiyah sufi, karya-karya sufi 
dimasukkan kedalam kurikulum yang bersifat formal, khususnya di 
India, di mana sejak abad 8 H./14 M., karya al-Suhrawardi (pendiri 
ordo Suhrawardiyah), Ibn Arabi dan dikemudian hari juga karya-
karya al-Jami’ diajarkan. Tetapi di sebagian besar pusat-pusat sufi, 
terutama di Turki, kurikulum akademis terdiri dari hampir seluruhnya 
buku-buku tentang sufi. Di Turki pada masa-masa itu terdapat 
beberapa tempat khusus di mana Matsnawi karya Rumi merupakan 
satu-satunya buku yang diajarkan. Lebih jauh lagi isi dan karya-karya 
tersebut yang di sebagian besar dikuasai pantheisme, adalah 
bertentangan secara tajam dengan ajaran lembaga-lembaga 
pendidikan ortodoks. Karena itu, timbullah suatu dualisme spiritual 
yang tajam dan berlarut-larut antara madrasah dan halaqah. Ciri khas 
dari fenomena ini adalah melimpahnya pernyataan-pernyataaan sufi 
yang taubat menemukan jalan yang benar, lalu membakar buku-buku 
madrasah mereka atau melemparkannya ke dalam sumur”. 

Kemunduran dan kemerosotan mutu pendidikan dan pengajaran 
pada masa ini nampak jelas dengan sedikitnya materi kurikulum dan 
mata pelajaran pada umumnya di madrasah-madrasah yang ada. 
Dengan telah menyempitnya bidang-bidang ilmu pengetahuan 
umum, yakni dengan tidak adanya perhatian kepada ilmu-ilmu 
kealaman (natural science), maka kurikulum pada umumnya di 
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madrasah- madrasah hanya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan, 
ditambah dengan sedikit gramatika dan bahasa sebagai alat yang 
diperlukan. Bahkan di madrasah-madrasah tertentu ilmu kalam pun 
dicurigai, dan di madrasah yang diurus oleh kaum sufi yang memang 
tersebat luas di negara Islam pada masa itu, ditambah dengan 
pendidikan tentang kesufian. Materi dan bahan-bahan pelajarannya 
sangat sederhana, yang ternyata dari jumlah total buku-buku yang 
harus dipelajari pada suatu tingkatan (bahkan tingkat tinggi sekalipun) 
sangat sedikit. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pun 
relatif singkat. Sebagai akibatnya adalah kurang mendalamnya materi 
pelajaran yang mereka terima sehingga kemerosotan dan kemunduran 
ilmu pengetahuan para pelajarnya pun dapat dibayangkan. Hal 
tersebut disebabkan oleh karena sistem pengajaran pada waktu itu 
sangat berorientasi pada buku pelajaran saja dan bukan pada 
pelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, hal yang sering terjadi adalah 
pelajaran hanya memberikan komentar-komentar atau syarah-syarah 
terhadap buku-buku pelajaran yang dijadikan pegangan oleh guru. 
Sehingga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat 
dikatakan macet total atau mengalami stagnasi, tidak ada buku-buku 
baru yang dihasilkan oleh para penulis, selain hanyalah dalam bentuk 
syarah dan komentar dari buku-buku yang telah ada, dan bahkan satu 
komentar ke komentar yang lain. 

Pada masa Utsmaniyyah di Turki, pendidikan dan pengajaran 
juga mengalami kemunduran yang amat drastis, terutama di wilayah-
wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Memang Sultan-sultan 
Utsmaniyyah banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah-
madrasah terutama di Istambul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan 
dan pengajaran itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit 
pun. Pada masa itu juga terdapat perpustakaan yang cukup banyak 
berisi kitab-kitab yang tidak sedikit jumlahnya di mana orang bebas 
membaca dan mempelajari isi kitab-kitab itu. Bahkan banyak pula 
para ulama, guru-guru, ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu, tetapi 
mereka itu hanya mempelajari kaedah-kaedah ilmu-ilmu agama dan 
bahasa Arab, serta sedikit ilmu hitung untuk membagi harta warisan 
dan ilmu-ilmu miqat untuk mengetahui dan mengamati waktu shalat. 
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Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiah di 
Eropa dan tidak pula mau mengikuti jejak langkah zaman al-
Makmum, yaitu masa keemasan dalam sejarah Islam (Yunus, 
1989:165). 

Pada masa kemunduran ini ulama-ulama Islam hampir tidak ada 
dan bahkan tidak terdapat dari mereka yang menciptakan satu karya 
dalam bentuk yang asli hasil pemikiran mereka. Mereka hanya 
meringkas kitab-kitab lama yang panjang sehingga menjadi ringkas 
seringkas-seringkasnya yang dinamai matan. Maka lahirlah kitab-kitab 
pendek (mukhtasar) dalam ilmu fiqh, nahwu, saraf, balaghah dan lain-
lain. Akhirnya orang-orang mengumpulkan matan-matan itu menjadi 
satu buku besar yang bernama Majma’ al-Mutun. Yang lebih ahli dalam 
meringkaskan dan mengarang matan-matan itu ialah ulama syafi’iyah. 
Di antara matan-matan itu ada juga yang dibuat dalam bentuk syair 
sehingga bertambah sulit untuk memahaminya. Maksud ulama-ulama 
menyusun kitab-kitab ringkas itu ialah agar mudah dihafal oleh para 
pelajar. Kalau dahulu mereka harus menghafal kitab-kitab yang 
banyaknya 150 halaman misalnya, maka sekarang karena ringkasnya 
menjadi 75 halaman, mereka dapat menghafalnya dalam masa yang 
singkat, separuh dari waktu untuk menghafal yang aslinya. Sebagai 
contoh Imam Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H./1277 M.) yakni dua puluh 
tahun setelah jatuhnya kota Baghdad, meringkas kitab “al-Muharrar” 
karangan Imam Rafi’ (w. 625 H./1227 M.) sehingga menjadi separuh 
dari asalnya, hanya diberi nama “Minhaj al-Thalibin”. Metode ini 
diikuti oleh Syeikh Zakaria al-Anshariy (w. 924 H./1518 M.) yang 
meringkas Minhaj-nya Nawawi dan diberi nama “Manhaj al-Thullab” 
(Yunus, 1989 : 166). Oleh karena kitab-kitab itu terlampau ringkas 
sehingga sulit dipahami, para ulama yang muncul belakangan 
memberikan komentar sehingga menjadi panjang kembali seperti 
asalnya, bahkan kadang-kadang lebih panjang dari asalnya. Misalnya 
Manhaj tersebut di atas, disyarah oleh Imam Jalaludin al-Mahalli (w. 
864 H./1459 M.), yang syarahnya terkenal dengan sebutan “Al-
Mahali”, kemudian datang lagi Ibnu Hajar al-Haitamiy (w. 1004 
H./1567 M.) yang memberikan komentar atas Al-Minhaj yang 
selanjutnya syarah ini diberi nama “Tuhfah”, dan selanjutnya Syeikh 
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Syamsudin Ramli (w. 1004 H./1595 M.) yang mensyarah “Minhaj” 
yang dinamainya “Nihayah”. Yang jelas, pada masa kemunduran itu 
adalah masa para ulama mengarang matan-matan yang pendek-pendek 
dan menulis syarah-nya. Kebanyakan isinya menukilkan (menyalin) 
karangan ulama-ulama terdahulu serta memberikan dalil-dalil, baik 
yang bersifat aqliyah maupun naqliyah, kemudian baru menerangkan 
masalah-masalah baru yang belum ada dan terjadi pada masa 
terdahulu, tetapi dengan catatan harus mengikuti kaedah-kaedah 
Imam Syafi’i, ulama-ulama hanafiyah harus mengikuti kaedah-kaedah 
Imam Hanafi, ulama-ulama malikiyah mengikuti kaedah-kaedah 
Imam Malik dan begitu seterusnya. 

Memang pada masa itu ada juga lahir mujtahid-mujtahid, seperti 
Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Ibnu Hajar al-Asqalaniy, dan lain-lain, 
tetapi hanya mujtahid mazhab, bukan mujtahid mutlak. Karena pintu 
ijtihad pada waktu itu telah dinyatakan tertutup sejak abad IV H. 
Kemudian pada masa Daulah Utsmaniyyah, Turki, lahirlah kitab-
kitab syarah yang terdahulu, hingga menjadi lebih panjang dan lebih 
besar dari asalnya, namanya “hâsyiah” dan “taqrîr”. Maka lahirlah 
kitab-kitab hâsyiah yang berjilid-jilid banyaknya dalam ilmu fiqh, 
nahwu, syaraf, balaghah, ilmu kalam dan lain-lain. Misalnya kitab 
“Minhaj” yang telah diberi syarah oleh al-Mahalli, kemudian diberi 
hasyiah oleh al-Qalyubiy dan Amirah. Pada mulanya tebal kitab-kitab 
Minhaj itu Cuma 162 halaman, tetapi setelah diberi hasyiah menjadi 
empat jilid besar. Setiap jilid tebalnya kurang lebih 360 halaman, 
sehingga jumlah halamannya setelah dihasyiah adalah 1440 halaman. 
Contoh lain misalnya, al-Razi menulis sebuah komentar atas Ibnu 
Sina, tetapi juga mengarang beberapa karya yang independen. Pada 
akhirnya dikemudian hari, berkembanglah kebiasaan untuk menulis 
komentar atas komentar orang lain, sehingga karya yang asli yang 
menjadi subyek komentar tersebut hampir sama sekali terlupakan. 
Karya-karya tertentu mengenai teologi dogmatis tertimbun dalam 
lebih dari setengah lusin lapisan komentar. Komentar-komentar yang 
kemudian bahkan merosot menjadi catatan-catatan pinggir, dan 
biasanya menyangkut perbedaan-perbedaan pendapat yang superfisial 
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dan perbedaan-perbedaan verbal saja. Ini semua bersamaan dengan 
ringkasan-ringkasan yang singkat membentuk kurikulum madrasah. 

Dalam konteks proses dan pelaksanaan pendidikan, pengajaran 
pada masa itu biasanya kurikulum dilaksanakan berdasarkan metode 
urut-urutan mata pelajaran. Sebagai contoh ialah bahasa Arab diikuti 
dengan mempelajari tata bahasa Arab, kemudian kesusastraan, ilmu 
hitung, filsafat, hukum, yurisprudensi, teologi, tafsir  al-Qur’an dan 
al-Hadits . Para murid melewati kelas demi kelas dengan 
menyelesaikan satu mata pelajaran, kemudian memulai lagi satu mata 
pelajaran lain yang lebih tinggi. Dengan sendirinya, sistem ini tidak 
memberikan banyak waktu untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, 
seringkali seorang murid mulai dengan suatu ringkasan dalam sebuah 
mata pelajaran dan di kelas selanjutnya mereka mempelajari pelajaran 
yang sama secara detail dan lebih terperinci, disertai dengan 
komentar-komentar. Tugas guru adalah mengajarkan komentar-
komentar orang lain di samping teks aslinya dan biasanya tanpa 
menyertakan komentarnya sendiri dalam mata pelajaran tersebut. 
Tambahan lagi tidak ada persesuaian pendapat tentang mata pelajaran 
mana yang lebih tinggi dari yang lain. Sistem pengajaran pada masa 
itu ialah dengan menghafal matan-matan meskipun murid-murid tidak 
mengerti maksudnya, seperti menghafal Matan Ajurrumiyah”, Matan 
Tagrib, Matan Alfiyah, Matan al-Sulam, dan lain-lain. Setelah murid-
murid menghafal matan itu barulah mereka mempelajari syarahnya, 
kadang-kadang bersama-sama dengan hasiyah-nya. Dengan demikian 
pelajaran itu menjadi bertambah berat dan sulit untuk dihafal 
(Mahmud Yunus, 1989:168). Kebekuan intelektual dalam kehidupan 
kaum muslimin yang diwarnai dengan berkembangnya berbagai 
macam aliran sufi yang karena terlalu toleran terhadap ordo mistik 
yang berasal dari agama lain (Hindu, Budha, maupun 
Neoplatonisme), telah memunculkan berbagai macam tarekat yang 
menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Tarekat-
tarekat tersebut dalam perkembangannya dan dalam penerimaan 
masyarakat menjadi semacam agama populer (populer religion). 

Demikianlah beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran 
berikut suasana pendidikan dikalangan kaum muslimin, setelah sekian 
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lama mengalami kemajuan dan pendidikan yang mana hal itu ternyata 
tidak dapat dipertahankan dan bahkan diambil laih oleh dunia Barat. 
Keadaan yang demikian berlangsung sampai dengan abad 12 H./ 18 
M.  

B. Sebab-sebab Kemunduran Pendidikan Islam  
Kemunduran pendidikan Islam dapat ditinjau dari dua aspek, 

aspek internal yang merupakan faktor yang terjadi dalam diri umat 
Islam sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor dari luar umat 
Islam yang ikut memberikan saham bagi mundurnya pendidikan 
umat Islam. Faktor internal atau faktor dari dalam diri umat Islam 
yang memegang peranan penting bagi kemunduran pendidikan Islam 
yang bermuara pada stagnasi pola pikir umat ini pada mulanya ialah 
disebabkan oleh ditinggalkannya pelajaran-pelajaran yang bersifat 
logika pada lembaga-lembaga pendidikan umat Islam dan diganti 
dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat naqliyah. Hal ini terjadi 
karena kekhawatiran umat Islam ketika itu terulangnya kembali 
peristiwa mihnah yang telah membawa banyak korban dan menyisakan 
kepedihan.  

Dalam catatan sejarah sebelumnya, ketika paham Mu’tazilah 
dijadikan sebagai mazhab dan paham negara oleh Bani Abbasiyah, 
pendidikan Islam mencapai puncak kemajuannya. Namun, kemudian 
terjadi peristiwa berdarah yang terkenal dengan peristiwa mihnah yang 
dimotori oleh kaum Mu’tazilah. Kondisi yang sangat memprihatinkan 
yang terjadi pada peristiwa mihnah berlanjut hingga al-Mutawakkil 
menyatakan bahwa Mu’tazilah tidak lagi dianggap menjadi mazhab 
negara dan digantikan dengan mazhab Asy’ariyah. Kebijakan al-
Mutawakkil menyebabkan kondisi berbalik. Aliran Mu’tazilah yang 
dahulu dilindungi oleh negara menjadi sangat tertekan dan 
termarginalkan. Ketika golongan Sunni memegang otoritas politik, 
tokoh-tokoh dari kalangan Mu’tazilah diusir. Dan golongan Sunni 
akhirnya menjadi kelompok manusia yang antipati terhadap ilmu-
ilmu rasional yang sebelumnya dikembangkan oleh orang-orang 
Mu’tazilah.  
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Secara perlahan-lahan, umat Islam mulai menjauhi ilmu-ilmu 
pengetahuan yang bersifat aqliyah. Seakan-akan umat Islam merasa 
takut bahwa peristiwa mihnah akan terulang kembali jika mereka 
mempelajari ilmu-ilmu aqliyah. Umat Islam yang mempelajari ilmu-
ilmu aqliyah semakin sedikit dan itupun dilakukan secara perorangan. 
Bahkan sebagian orang Mu’tazilah mempelajarinya secara sembunyi-
sembunyi seperti yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanussafa. 
Cukup menarik kiranya apa yang dikemukakan oleh Syed Amir Ali 
dalam bukunya The Spirit of Islam bahwa agama Islam, seperti juga 
agama Isa as., terkeping-keping oleh perpecahan dan perselisihan dari 
dalam. Perbedaan pendapat mengenai soal-soal abstrak yang tidak 
mungkin ada kepastiannya dalam suatu kehidupan yang mempunyai 
akhir, selalu menimbulkan kepahitan yang lebih besar dan 
permusuhan yang lebih sengit dari perbedaan-perbedaan mengenai 
hal-hal yang masih dalam lingkungan pengetahuan manusia. Soal 
kehendak bebas manusia telah menyebabkan kekacauan yang rumit 
dalam Islam. Pendapat bahwa rakyat dan kepala agama mustahil 
berbuat salah menjadi sebab binasanya jiwa-jiwa. 

Sebagai konsekuensi logis ditinggalkannya ilmu-ilmu aqliyah dan 
digantikan dengan ilmu-ilmu naqliyah saja, perkembangan ilmu-ilmu 
yang bersifat rasional menjadi surut. Sebaliknya, ilmu-ilmu naqliyah 
dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang bersumber dari Islam 
sehingga umat Islam lebih cenderung mempelajari ilmu-ilmu 
keagamaan dari pada ilmu-ilmu rasional. Oleh karena itu, kegiatan 
pendidikan Islam hanya menekankan pada pengajaran ilmu-ilmu 
keagamaan. Ilmu pengetahuan yang berkembang hanya pemikiran 
ilmu keagamaan, khususnya ilmu fiqh. Ketika ilmu fiqh berkembang 
menjadi kaku dan akal kehilangan peranannya dalam fiqh, taklid pun 
berkembang, sedangkan pintu ijtihad seakan-akan telah tertutup. 
Pada akhirnya terjadilah apa yang disebut stagnasi pemikiran umat 
Islam. 

Faktor ekstern yang menjadi pemicu kemunduran pendidikan 
umat Islam adalah serangan orang-orang Tartar dan Mongol pada 
masa pertengahan abad XIII yang menyebabkan jatuhnya kerajaan 
Abbasiyah, ketika kota Bagdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu 
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pengetahuan dibumihanguskan. Sekitar 800.000 penduduk kota 
Bagdad dibunuh dalam peristiwa penyerangan tersebut. Perpustakaan 
dihancurkan dan ribuan rumah penduduk dibakar. Dalam peristiwa 
tersebut, umat Islam kehilangan lembaga-lembaga pendidikan dan 
buku-buku ilmu pengetahuan yang sangat berharga nilainya bagi 
pendidikan Islam. Musnahnya ribuan buku, baik buku-buku 
keagamaan maupun buku-buku tentang ilmu-ilmu sains dan filsafat 
mempengaruhi perkembangan intelektualisme Islam, apalagi yang 
menyangkut kelestarian ilmu-ilmu pengetahuan dan filsafat dalam 
Islam. Berbagai literatur ilmu pengetahuan sains dan filsafat telah 
lenyap dan hangus terbakar.  

Kedua faktor di atas telah menyebabkan kehidupan intelektual 
masyarakat Muslim terus mencekam. Apalagi berkembangnya sikap 
hidup fatalis dalam masyarakat. Keadaan ini menyebabkan umat 
Islam hanya bergantung dan mengembalikan segala keuntungan dan 
penderitaan mereka pada keadilan Tuhan. Mereka yang memilih sikap 
hidup fatalis tidak lagi memiliki kepercayaan kepada kemampuannya 
untuk maju ataupun mengatasi masalah yang menimpa mereka dalam 
bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Mereka lari dari kenyataan 
dan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka masuk ke dalam 
ajaran-ajaran tarekat, berdoa sebanyak-banyaknya dan memohon 
keadilan Tuhan untuk mengembalikan kejayaan yang pernah mereka 
capai sebelumnya. Hilmy Bakar Almascaty dalam bukunya Membangun 
Kembali Sistem Pendidikan Kaum Muslimin mengemukakan bahwa 
kehancuran Bagdad yang memusnahkan hampir seluruh warisan 
intelektual kaum Muslimin terdahulu telah melahirkan sikap defensif 
cendekiawan Muslim yang sangat ekstrim. Keadaan ini sangat 
mempengaruhi metode intelektual kaum Muslimin. Kemudian pada 
puncaknya mereka menutup pintu ijtihad yang merupakan puncak 
kegemilangan Islam dalam mendorong pengikutnya untuk 
melahirkan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif yang 
digunakan untuk merespons keadaan zamannya. Peristiwa ini adalah 
merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah perkembangan 
intelektual umat Islam. Akibatnya para cendekiawan sesudahnya 
hanya membahas dan mensyarah kitab-kitab pendahulu mereka 
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dengan memberikan komentar-komentar detil yang kadangkala 
mengaburkan inti permasalahan yang dibahas, dan akhirnya justru 
mendangkalkan pemikiran mereka yang hanya bertaqlid mengikuti 
pendahulu mereka. 
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BAB V 
PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM  

 

Pendidikan umat Islam mengalami proses perkembangan dan 
pembaruan secara terus-menerus mulai dari awal Islam sampai 
sekarang dan seterusnya. Pembaruan umat Islam, sesungguhnya, 
mengambil berbagai corak tergantung pada masing-masing modernis 
dalam memilih jalan. Ada yang memilih jalan tasawuf atau sufi seperti 
al-Ghazali (1058 - 1111 M.), ada yang melalui usaha membangkitkan 
kembali ijtihad umat Islam seperti yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah 
(1263-1328 M.), ada yang lebih senang dengan cara membersihkan 
dan memurnikan aqidah umat Islam seperti yang dilakukan oleh Ibn 
Abdul Wahab, ada pula yang lebih tertarik melalui jalan politik seperti 
Jamaluddin al-Afghani, dan banyak pula yang memilih memperbaiki 
umat Islam melalui jalan pendidikan seperti yang dilakukan oleh 
Ahmad Khan, Amir Ali, Namik Kemal, dan Muhammad Abduh. 
Usaha pembaruan umat Islam yang paling dapat 
dipertanggungjawabkan adalah melalui pendidikan. Reformasi dan 
rekonstruksi sebagai instrumen yang kuat untuk membentuk pikiran 
hanyalah melalui pendidikan, bahkan pembaruan umat Islam dalam 
bentuk apa pun yang berorientasi pada kemajuan harus bermula dari 
pendidikan. Pendidikan memerlukan waktu yang relatif lama sampai 
beberapa generasi dan terkesan lambat, namun hasilnya meyakinkan. 

A. Pemikiran Pembaruan dalam Islam 
Setelah berabad-abad lamanya kaum muslimin berada dalam 

kejumudan dan keterbekangan dalam berbagai hal, akhirnya  sadar 
akan kelemahan dan ketertinggalannya itu dari bangsa-bangsa Eropa 
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dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk  di dalamnya bidang 
pendidikan. Perlu ditegaskan di sini, sebenarnya pada Abad 
Pertengahan telah muncul wacana pembaruan terutama sejak Daulah 
Utsmaniyyah di abad XVII setelah mengalami kekalahan-kekalahan 
dalam peperangan dengan negara-negara Eropa. Tentara besar yang 
dikirim untuk menguasai Wina dikalahkan pada tahun 1683 sehingga 
Perjanjian Corolowitz  yang ditandatangani pada tahun 1699 
membuat Daulah Utsmaniyyah terpaksa menyerahkan Hongaria 
kepada Austria, daerah Podolia kepada Polandia dan Azov kepada 
Rusia. Kekalahan-kekalahan tersebut mendorong pemuka-pemuka 
Daulah Utsmaniyyah untuk menyelidiki sebab-sebab kekalahannya 
dan rahasia-rahasia keunggulan lawan. Mereka mulai memperhatikan 
kemajuan yang dicapai oleh Eropa, terutama kemajuan yang telah 
dicapai oleh Perancis yang merupakan pusat kemajuan kebudayaan 
Eropa pada masa itu. Hal ini diikuti dengan dikirimnya duta-duta 
untuk mempelajarai kemajuan Eropa, terutama di bidang militer dan 
kemajuan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya didatangkan pelatih 
militer dari Eropa dan didirikan Sekolah Teknik Militer pada tahun 
1734 M untuk pertama kalinya (Zuhairini, 986 : 115). 

Pada tahun 1720, Celebi Mehmed di Turki pergi ke Paris sebagai 
duta yang bertujuan untuk memberikan laporan tentang kemajuan 
teknik, organisasi angkatan perang modern, rumah sakit, 
observatorium, kebun binatang, adat istiadat dan sebagainya. Sebagai 
lanjutan dari duta pertama, pada tahun 1741 anaknya yang bernama 
Sa’id Mehmed dikirim pula ke Paris untuk misi yang sama. Laporan-
laporan dari kedua duta ini menarik perhatian Sultan Ahmad III 
untuk memulai pembaruan di kerjaan Utsmaniyyah (Nasution, 1988 : 
15). 

Dalam lapangan non militer, pemikiran dan usaha pembaruan 
dilakukan oleh Ibrahim Mutafarrika (1670-1754 M). Ia berasal dari 
Hongaria dan ketika masih muda remaja tertangkap dalam 
peperangan Utsmaniyyah-Hongaria. Kemudian ia dibawa ke Istambul 
lalu masuk Islam, dan dengan cepat ia dapat menguasai bahasa dan 
adat-istiadat Turki sehingga dalam bidang pengembangan ilmu 
pengetahuan modern dari Barat, dia merupakan orang pertama yang 
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dianggap berhasil membuka suatu percetakan di Istambul dan 
mencetak berbagai macam pengetahuan yang diterjemahkan dari 
pengetahuan Barat. Di samping itu, diadakan percetakan  dan ilmu-
ilmu pengetahuan agama, seperti tafsir, Hadits, fiqh, ilmu kalam, dan 
lain-lain, begitu pula mengenai ilmu-ilmu umum seperti ilmu 
kedokteran, astronomi, ilmu pasti, sejarah, dan lain sebagainya 
(Zuhairini, et.al., 1986 : 115). 

Ibrahim Mutafarrika juga banyak mengarang buku, di antaranya: 
ilmu bumi, ilmu alam, ilmu politik, kemiliteran, kemajuan teknik 
Eropa, dan kemajuan yang diperoleh Rusia sebagai hasil dari 
pembaruan-pembaruan yang dijalankan oleh Peter yang Agung 
(1682-1725). Usaha Ibrahim untuk memperkenalkan ilmu-ilmu 
pengetahuan modern dan kemajuan Barat dibantu oleh suatu badan 
penterjemahan yang terdiri atas dua puluh lima anggota yang 
dibentuk pada tahun 1717 (Nasution, 1988 : 16). Namun usaha ini 
tidak berjalan mulus karena tantangan dari dua dolongan yang 
berpengaruh dalam masyarakat. Dari satu pihak, tantangan 
dilancarkan oleh tentara tetap yang dikenal dengan nama tuniseri 
(pasukan baru). Mereka mempunyai hubungan erat dengan tarikat 
Bekhtasyi yang besar pengaruhnya dalam masyarakat sehingga 
mereka disebut tentara Bekhtasyi. Tantangan lain datang dari 
golongan ulama. Ide-ide baru yang didatangkan dari Eropa itu 
bertentangan dengan paham-paham tradisional yang terdapat 
dikalangan umat Islam selama ini. Ide-ide yang bertentangan dengan 
tradisi itu oleh kaum ulama dianggap berlawanan dengan ajaran 
Islam. Pembaruan termasuk di dalamnya bidang pendidikan, juga 
akan membawa kepada perubahan-perubahan yang oleh para ulama 
dianggap tidak menguntungkan diri mereka sendiri. Percetakan 
umpamanya, akan membuat golongan penulis manuskrip kehilangan 
sumber rezeki. Pendidikan ala Barat akan menimbulkan golongan 
intelek baru yang akan menjadi saingan bagi kaum ulama. Dalam 
masyarakat tradisional, ulama merupakan golongan intelegensia yang 
berpengaruh pada masyarakat. Karena itu, dalam menentang  usaha-
usaha pembaruan di periode ini, kaum ulama dan Yeriseri menjalin 
kerja sama yang baik (Nasution, 1988 : 18).  
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Sementara itu, di India, ide pembaruan muncul dari Syah 
Waliullah al-Dahwali (1703-1762 M). Menurut pandangannya, umat 
Islam, khususnya di India, banyak dipengaruhi oleh adat-istiadat dan 
ajaran-ajaran Hindu. Keyakinan dan kepercayaan umat Islam harus 
dibersihkan dari hal-hal yang asing ini. Mereka harus dibawa kembali 
kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, karena sumber asli dari 
ajaran-ajaran Islam hanya  dan al-Hadits. Oleh karena itu, untuk 
mengetahui ajaran-ajaran Islam sejati, orang harus kembali kepada 
kedua sumber itu dan bukan kepada buku-buku tafsir, fiqh, ilmu-ilmu 
kalam dan sebagainya (Nasution, 1988 : 21). 

Syah Waliullah tidak setuju dengan taqlid, mengikut dan patuh 
kepada penafsiran dan pendapat-pendapat ulama di masa lampau. 
Bahkan hal ini, menurut pandangannya merupakan salah satu sebab 
bagi kemunduran Islam. Ia melihat, masyarakat bersifat dinamis, oleh 
karena itu, penafsiran yang sesuai untuk suatu zaman belum tentu 
sesuai dengan zaman sesudahnya. Dengan demikian ia menentang 
taqlid dan menganjurkan pengadaan ijtihad. Ajaran-ajran dasar yang 
terdapat dalam  dan al-Hadits melalui ijtihad harus disesuaikan 
dengan perkembangan zaman.  

Di zamannya, penerjemahan  ke dalam bahasa asing dianggap 
terlarang. Tetapi ia melihat bahwa orang-orang India membaca  
dengan tidak mengerti isinya. Pembacaan tanpa pengertian tidak akan 
besar faedahnya untuk kehidupan duniawi mereka. Sehingga ia 
memandang perlu  diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami 
orang awam. Bahasa yang dipilihnya ialah bahasa Persia yang banyak 
dipakai oleh kalangan pelajar Islam India ketika itu. Terjemahan itu 
pada mulanya mendapat tantangan, tetapi lambat laun dapat diterima 
oleh masyarakat (Nasution, 1988 : 22). 

Di Mesir, kedatangan Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 M 
adalah merupakan tonggak sejarah bagi umat Islam untuk 
mendapatkan kembali kesadaran akan kelemahan dan 
keterbelakangan mereka. Ekspedisi Napoleon tersebut bukan hanya 
menunjukkan kelemahan dan keterbelakangan mereka, tetapi juga 
sekaligus menunjukkan kebodohan mereka. Ekspedisi Napoleon 
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tersebut di samping membawa sepasukan tentara yang kuat, juga 
membawa rombongan yang di dalamnya terdapat 500 kaum sipil dan 
500 orang wanita. Di antara kaum sipil itu terdapat 167 ahli dalam 
berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan seperangkat peralatan 
ilmiah, di samping membawa dua set alat percetakan dengan huruf 
latin, Arab, dan Yunani. Ekspedisi itu datang bukan hanya untuk 
kepentingan militer, tetapi juga untuk keperluan ilmiah. Untuk hal 
tersebut terakhir ini dibentuk suatu lembaga ilmiah yang diberi nama 
Institut de Egypte yang terdiri dari empat bagian yakni ilmu pasti, ilmu 
alam, ilmu ekonomi, ilmu politik. dan sastra-seni. Publikasi 
yangditerbitkan oleh lembaga ini bernama “La Courrier de Egypte”, 
yang diterbitkan oleh Marc Auriet, seorang pengusaha  yang ikut 
Ekspedisi Napoleon. Sebelum kedatangan ekspedisi ini, orang Mesir 
tidak mengenal percetakan dan majalah atau surat kabar (Nasution, 
1988 : 30).  

Dapat dikatakan bahwa, sistem dan suasan pendidikan Islam 
pada masa pembaruan sebelum periode modern belum mengalami 
kemajuan yang berarti bila dibandingkan dengan Barat, sekalipun di 
sana para tokoh pembaruan mencanangkan kebangkitan kembali bagi 
umat Islam guna memperoleh kembali kejayaan dan kemajuan yagn 
sudah diperoleh pada masa lampau. Hal ini disebabkan oleh karena 
adanyan tantangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui adanya 
pembaruan terutama dalam bidang pendidikan. Pada masa itu ilmu-
ilmu yang diajarkan hanyalah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab saja. 
Sedangkan ilmu-ilmu aqliyah seperti filsafat, ilmu pasti, ilmu bumi 
masing-masing dianggap haram untuk dipelajari. Kecuali itu ada juga 
ulama-ulama yang mempelajari ilmu-ilmu aqliyah atas kemauan 
sendiri, seperti Syeikh Ahmad Abd. Mun’im Al Damanhuriy, salah 
seorang Syeikh Al Azhar (w. 1788 M). Hal ini membuktikan bahwa 
ilmu-ilmu aqliyah itu tidak lenyap sama sekali dari dunia Islam 
(Mahmud Yunus, 1989 : 177). 
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B. Pola Pembaruan Pendidikan Islam 
Periode modern berawal dari tahu 1800 M –  dan seterusnya. 

Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam dalam segala 
segi kehidupannya, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Dari 
sini timbul semacam pertanyaan: dapatkah tujuan pendidikan muslim 
memiliki nilai dalam masyarakat modern? 

Guna menjawab pertanyaan ini, kita harus yakin bahwa aspek-
aspek tertentu dari pendidikan muslim harus ditinggalkan. Di sisi lain, 
kaum muslimin juga harus terbuka dan mau menerima hal-hal baru 
yang dapat mengangkat dan membawa umat ke arah kepentingan 
bersama dalam rangka ikut serta berbicara di tengah-tengah 
kemajuan. Atas dasar itu, para tokoh dan pembaru dalam dunia Islam 
mencoba untuk menebus tabir-tabir yang selama ini menjadi 
penyebab kemacetan kemajuan di dunia Islam, sehingga terjadi 
pembaruan dan perubahan di sana sini dalam dunia pendidikan. 

Karena pembaruan dalam bidang pendidikan muncul pertama 
kali di Turki Utsmaniyyah pada akhir abad XXI H./XVII M, setelah 
mengalami kekalahan perang dengan negara Eropa Timur pada masa 
itu. Sultan Mahmud II yang memerintah di Turki Utsmaniyyah pada 
tahun 1807-1839, adalah pelopor pembaruan pendidikan di Turki. 
Pembaruan penting yang diadakan oleh Sultan Mahmud II dan 
kemudian mempunyai pengaruh besar pada perkembangan 
pembaruan di Daulah Utsmaniyyah ialah perubahan-perubahan 
dalam bdang pendidikan. Sebagaimana di dunia Islam lain, di zaman 
itu madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada 
di Daulah Utsmaniyyah yang hanya mengajarkan ilmu agama. Sultan 
Mahmud II sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional ini tidak 
sesuai lagi dengan tuntunan zaman abad kesembilan belas. 

Di masa pemerintahannya orang juga telah kurang menyukai 
memasukkan anak-anak mereka ke madrasah, namun lebih 
mengutamakan mereka belajar keterampilan secara praktis di 
perusahaan-perusahaan industri tangan. Kebiasaan ini berdampak 
pada meningkatnya jumlah buta huruf di Daulah Utsmaniyyah. 
Untuk mengatasi problem ini, Sultan Mahmud II mengeluarkan 



Pendidikan Islam: Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | 99 

perintah supaya anak sampai umur dewasa jangan dihalangi masuk 
madrasah. Ia mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah 
dengan menambahkan pengetahuan umum ke dalamnya. Dalam hal 
ini, madrasah-madrasah tradisional tetap berjalan, selain itu, Sultan 
Mahmud II juga mendirikan dua sekolah untuk mempelajari ilmu 
pengetahuan umum yaitu, Mekteb-i Ma’arif (Sekolah Pengetahuan 
Umum) dan Mekteb-i Ulum-u Edibiye (Sekolah Sastra). Siswa untuk 
kedua sekolah itu dipilih dari lulusan madrasah yang bermutu tinggi. 
Di kedua sekolah itu diajarkan bahasa Perancis, ilmu bumi, ilmu ukur, 
sejarah, dan ilmu politik, di samping bahasa Arab. Sekolah 
pengetahuan umum yang pertama mendidik siswa untuk menjadi 
pegawai-pegawai administrasi, sedang sekolah yang kedua bertujuan 
untuk mengadakan penterjemah-penterjemah untuk keperluan 
pemerintah. Selain mendirikan sekolah, Sultan Mahmud II juga 
mengirim siswa-siswa ke Eropa, yang mana setelah kembali ke tanah 
air juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di 
Daulah Utsmaniyyah (Nasution, 1988).  

Sebagaimana halnya di Turki pada periode modern, di Mesir juga 
terjadi pembaruan di sana sini terutama dalam bidang pendidikan. 
Orang pertama yang mula-mula dianggap sebagai motor pembaruan 
di Mesir adalah Muhammad Ali Pasya yang mendirikan kementrian 
pendidikan untuk menunjang dan membantunya dalam 
mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan; mendirikan 
Sekolah Militer untuk pertama kalinya di Mesir pad tahun 1815; 
Sekolah Teknik pada tahun 1816; sekolah kedokteran pada tahun 
1927. Guru-gurunya didatangkan dari Barat, dan karena tidak pandai 
berbahasa Arab, maka ceramah-ceramah mereka diterjemahkan oleh 
penterjemah ke dalam bahasa Arab dan turki. Selain mendatangkan 
ahli-ahli dari Eropa, Muhammad Ali juga mengirim siswa-siswa untuk 
belajar ke sana. Menurut data statistik, antara tahun 1813-1843, ia 
telah mengirim 311 orang pelajar Mesir ke Italia, Pracis, Inggris, dan 
Austria, sehingga berdirilah satu rumah di Paris untuk menampung 
pelajar-pelajar yang berasal dari Mesir itu (Nasution, 1988 – 36 -37). 

Dalam konteks reformasi kelembagaan, Muhammad Abduh 
memainkan peran yang signifikan. Ia melihat bahwa pendidikan dan 
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keilmuan sangat menentukan maju mundurnya Islam dibandingkan 
dengan bidang lain. Oleh karena itu, ia mereformasi almamaternya 
sendiri yaitu Universitas al-Azhar. Hal yang paling penting yang ia 
lakukan  ialah memperjuangkan para mahasiswa Al-azhar juga 
diajarkan mata kuliah filsafat, demi menghidupkan dan 
mengembangkan intelektualisme Islam yang telah padam itu. Usaha 
ini mengalami kegagalan, karena ditolak oleh dewan guru besar Al-
Azhar. Namun liberalisme Islam yang ditanamkannya itu 
berkembang terus, dan berkelanjutan dalam mempengaruhi jalan 
pikiran generasi muslim terpelajar.  

Dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan 
yang dialami oleh Bangsa Eropa, maka pada garis besarnya terjadi tiga 
pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Ketiga pola tersebut 
adalah: (1) pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi 
pada pola pendidikan modern di Eropa, (2) golongan yang 
berorientasi pada sumber Islam yang murni, (3) usaha yang 
berorientasi pada Nasionalisme. 

1. Pola pembaruan yang berorientasi pada pendidikan 
modern di Barat 

Mereka berpandangan, pada dasarnya kekuatan dan 
kesejahteraan yang dialami Barat adalah hasil perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Golongan ini 
berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh Barat sekarang ini 
merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
yang pernah berkembang di dunia Islam. Maka untuk mengembalikan 
kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan itu harus 
dikuasai kembali. Cara pengembalian itu tidak lain adalah melalui 
pendidikan, karena pola pendidikan Barat dipandang sukses dan 
efektif, maka harus meniru pola Barat yang sukses itu. Pembaharuan 
pendidikan dengan pola Barat, mulai timbul di Turki Utsmani akhir 
abad XXI H. /XVII M. setelah mengalami kalah perang dengan 
berbagai negara Eropa Timur pada masa itu.  
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Pada dasarnya, mereka (golongan ini) berpandangan bahwa pola 
pendidikan Islam harus meniru pola Barat dan yang dikembangkan 
oleh Barat, sehingga pendidikan Islam bisa setara dengan pendidikan 
mereka. Mereka berpandangan bahwa usaha pembaharuan 
pendidikan Islam adalah dengan jalan mendirikan lembaga 
pendidikan/sekolah dengan pola pendidikan Barat, baik sistem 
maupun isi pendidikannya. Jadi intinya, Islam harus meniru Barat 
agar bisa maju. 

2. Pola pembaruan yang berorientasi pada sumber 
Islam yang murni 

Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Islam itu sendiri 
merupakan sumber dari kemajuan dan perkembangan peradaban 
Ilmu Pengetahuan modern. Dalam hal ini Islam telah 
membuktikannya. Sebab-sebab kelemahan umat Islam meurut 
mereka adalah karena tidak lagi melaksanakan ajaran Agama Islam 
sebagaimana mestinya. Ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi 
digunakan untuk sumber kemajuan dan kekuatan. Pola ini dilakukan 
oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan 
Muhammad Abduh. 

Di samping itu, dengan berhentinya perkembangan ilmu yang 
ditandai dengan penutupan pintu ijtihad, umat Islam telah 
kekurangan daya untuk mengatasi problematika hidup yang 
menantangnya sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan 
zaman. Pola pembaharuan ini telah dirintasi oleh Muhammad bin 
Abdul Wahab, kemudian dicanangkan kembali oleh Jamaluddin al-
Afghani (akhir abad XIX M). Menurut Jamaluddin al-Afghani, 
pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada  al-Qur’an dan al-
Hadits  dalam artinya yang sesungguhnya, tidaklah mungkin tidak 
dilakukan. Ia berkeyakinan bahwa Islam adalah sesuai untuk semua 
bangsa, zaman dan semua keadaan. 

Dalam hal ini, apabila ditemukan adanya pertentangan antara 
ajaran Islam dengan kondisi yang ada pada perubahan zaman, 
penyesuaian akan diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru 
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pada ajaran Islam. Oleh karenanya, pintu ijtihad harus dibuka. 
Menurut Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam bukanlah 
karena Islam, sebagaimana dianggap oleh kebanyakan orang karena 
tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Umat Islam 
mundur, karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang 
sebenarnya dan mengikuti ajaran yang datang dari luar lagi asing bagi 
Islam. Ajaran Islam sebenarnya hanya tinggal dalam ucapan dan 
diatas kertas.  Jadi, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam 
murni yang tidak terkontaminasi oleh ajaran dan paham asing. Kalau 
manusia berpedoman kepada agama, ia tidak sesat untuk selama-
lamanya. 

3. Orientasi pendidikan Islam ke arah nasionalisme 

Golongan ini melihat di Barat rasa Nasionalisme ini timbul 
bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern sehingga 
mengalami kemajuan yang menimbulkan kekuatan politik yang 
berdiri sendiri. Keadaan ini pada umumnya mendorong Bangsa timur 
dan bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan nasionalisme 
mereka masing-masing. Yang mendorong berkembangnya 
nasionalisme adalah karena kenyataannya mereka terdiri dari berbagai 
bangsa dengan latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaan 
yang berbeda satu sama lain. 

Golongan ini berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam 
dengan memperhatikan situasi dan kondisi objektif umat Islam yang 
bersangkutan. Dalam usaha mereka bukan semata mengambil unsur-
unsur budaya Barat yang sudah maju, tetapi juga mengambil unsur 
dari budaya warisan bangsa yang bersangkutan. Ide kebangsaan inilah 
yang akhirnya menimbulkan timbulnya usaha merebut kemerdekaan 
dan mendirikan pemerintahan sendiri dikalangan pemeluk Islam. 
Sebagai akibat dari pembaharuan dan kebangkitan kembali 
pendidikan ini terdapat kecendrungan dualisme sistem pendidikan 
kebanyakan negara tersebut, yaitu sistem pendidikan modern dan 
sistem pendidikan tradisional. 
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C. Kesimpulan 
Pendidikan Islam mengalami fase kebangkitan kembali yang 

dinamakan fase pembaharuan. Pada fase ini pendidikan Islam mulai 
naik dengan beberapa tokoh yang menjadi pelopor. Kebangkitan 
kembali umat Islam khususnya bidang pendidikan adalah dalm 
rangka untuk pemurnian kembali ajaran-ajaran Islam dengan pelopor 
di berbagai daerah seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad 
Abduh, Rasyid Ridha, Pembaharuan di Turki, dan Muhammad Iqbal 
di India, dan masih banyak tokoh lain turut berperan dalam 
reformulasi dan reformasi pendidikan Islam.  

Ide tentang kebangkitan dengan opini/ide dasar yaitu: 
mengembalikan ajaran Islam kepada unsur aslinya, dengan 
bersumberkan  al-Qur’an dan al-Hadits , dan membuang segala 
bid’ah, khurafat, tahayul dan mistik serta menyatakan dan membuka 
kembali pintu ijtihad. Ini menjadi sangat penting agar umat Islam 
bangun dari keterpurukan peradaban dan keterbelakangan yang 
membuatnya terhina. 
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BAB VI 
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA  

PADA MASA PERMULAAN 

 

Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh 
pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai 
pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan Islam pada ketiga institusi 
di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki 
pemahaman yang sama baik secara fungsional, substansial, 
operasional, dan mekanikal. Secara fungsional trilogi sistem 
pendidikan tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menggembleng 
mental dan moral di samping wawasan kepada para pemuda dan 
anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi 
agama, masyarakat, dan negara. Secara substansial dapat dikatakan 
bahwa trilogi sistem pendidikan tersebut merupakan panggilan jiwa 
spiritual dan religius dari para tengku, buya, dan kyai yang tidak 
didasari oleh motif materiil, akan tetapi murni sebagai pengabdian 
kepada Allah SWT. Secara operasional trilogi sistem penidikan 
tersebut muncul dan berkembang dari masyarakat, bukan sebagai 
kebijakan, proyek apalagi perintah dari para sultan, raja, atau 
penguasa. Secara mekanikal bisa dipahami dari hasil pelacakan 
historis bahwa trilogi sistem pendidikan di atas tumbuh secara 
alamiah dan memiliki anak-anak cabang yang dari satu induk 
mengembang ke berbagai lokasi akan tetapi masih ada ikatan yang 
kuat secara emosional, intelektual, dan kultural dari induknya.  

Sebelum masuknya penjajah Belanda trilogi sistem pendidikan 
pribumi tersebut berkembang dengan pesat sesuai dengan 
perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, 
dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti 
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bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuainya model 
pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia 
saat itu. Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak 
saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik 
Spanyol, Portugis, dan Belanda dengan sifat kerakusan akan kekayaan 
dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai 
berai. Terdapat sebagian masyarakat pribumi yang masih teguh 
dengan pendirian dan ajaran yang diperoleh di dayah, surau, dan 
pesantren ada juga yang sudah mulai terbuai dengan bujuk rayu para 
penjajah jahat tersebut.  

Untuk memperoleh gambaran tentang permulaan pendidikan 
Islam di Indonesia, ada baiknya dikemukakan keadaan pendidikan 
Islam di daerah-daerah Indonesia.  

A. Pendidikan Islam di Pulau Sumatera 

1. Kerajaan Pasai 

Kerajaan Pasai atau Kerajaan Samudera di daerah Aceh 
merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Kerajaan ini 
berdiri pada abad X M dengan rajanya yang pertama Malik Ibrahim, 
sedang yang kedua bernama al-Malik al-Shalih dan yang terakhir 
bernama Sabar Syah (tahun 1444 Masehi). Sehubungan dengan 
keberadaan pendidikan Islam di kerajaan Pasai ini, Saifuddin Zuhri, 
mengemukakan penyebaran Ibnu Batutah dari Maroko. Dalam 
perjalanan ke Cina, Ibnu Batutah pernah singgah di kerajaan Pasai, 
yaitu pada tahun 1345 M. Pada saat itu, yang memerintah di kerajaan 
Samudera Pasai adalah Al-Malik Al-Zahir. Dalam persinggahannya 
tersebut, Ibnu Batutah sangat kagum dengan kesemarakan beragama 
dan kesungguhan para pelajarnya yang menuntut ilmu. Kekaguman 
Ibnu Batutah tersebut terlihat dalam ungkapanya:  “.... kemudian saya 
pun menghadap Sultan. Di samping baginda, saya dapati Qadih Amri 
Rasid, sedangkan para pelajar sedang duduk di sebelah kirinya, lalu 
baginda menanyakan tentang perjalanan saya dan mengenai Sultan 
Muhammad, dan saya menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, 
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maka baginda pun melanjutkan muzakarah ilmu fiqh mazhab Syafi’i. 
Hal itu dilakukan baginda sampai tiba waktu shalat Ashar. Setelah 
baginda selesai shalat Ashar, ia masuk ke sebuah rumah, tempat ia 
mengganti pakainya sebagai seorang faqih. Pakaian itu pula yang 
dipakai resmi kerajaan yang terbuat dari sutra dan katun”. Dalam 
pembicaraannya dengan Ibnu Batutah, baginda tidak menggunakan 
penterjemah. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan al-Malik al-Zahir 
fasih dan mahir berbahasa Arab.  

Pertemuan dan pembicaraan Ibnu Batutah dangan Sultan al-
Malik al-Zahir di atas, memberikan keterangan bahwa sistem 
pendidikan yang berlaku pada zaman kerajaan Pasai adalah:  

a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang fiqh 
menggunakan fiqh mazhab  Syafi’i; 

b. Sistem pendidikannya secara formal berupa majlis ta’lim dan 
halaqah; 

c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama; 

d. Biaya pendidikan agama besumber dari negara. 

Pada zaman kerajaan Pasai ini telah terjalin hubungan antara 
Malaka dengan Pasai, bahkan Islam berkembang di Malaka lewat 
Pasai.  

2. Kerajaan Perlak 

Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di pantai 
Selat Malaka dan bebas dari pengaruh Hindu. Oleh karena itu, Islam 
dengan mudah tumbuh dan berkembang tanpa ada kegoncangan 
sosial dengan penduduk pribumi. Kondisi ini mengantarkan 
berdirinya kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan salah satu 
kerajaan Islam yang tertua di Indonesia, bahkan ada yang menyatakan 
lebih dahulu dari kerajaan Pasai. Hal ini didasarkan kepada telah 
kawinnya al-Malik al-Salih dengan seorang putri dari Sultan Perlak 
Muhammad Amin Syah (1225-1263) yang bernama Putri Ganggang 
Sari (Hasbullah, 1995 : 29). Namun, alasan ini tidak begitu kuat 
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sehingga Kerajaan Pasai tetap dianggap sebagai kerajaan Islam yang 
pertama di Indonesia.  

Dalam kaitan ini, Marcopolo, seorang berkebangsaan Italia, 
mengelilingi dunia dan singgah di Perlak pada tahun 1292 M. 
menceritakan bahwa ibu kota kerajaan Perlak sangat ramai dikunjungi 
pedagang Islam dari Timur Tengah, Persia, dan India yang sekaligus 
melaksanakan tugas-tugas dakwah. Selain itu, sejarah juga mencatat 
bahwa sultan ke enam, yaitu Sultan Alaudin Muhammad Amin yang 
memerintah antara tahun 1243-1267 M terkenal sebagai seorang 
sultan yang arif bijaksana, alim, yang juga seorang ulama. Sultan inilah 
yang mendirikan semacam Perguruan Tinggi Islam. Di samping itu, 
terdapat pula lembaga pendidikan lain berupa Majlis Ta’lim Tinggi, 
yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalam 
ilmunya. Pada Majlis Ta’lim ini, diajarkan kitab-kitab agama yang 
punya bobot dan pengetahuan tinggi, seperti kitab al-Umm karangan 
Imam Syafi’i dan sebagainya. 

Dari kedua kerajaan diatas (Pasai dan Perlak), dakwah Islam 
disebarkan ke Malaka, Sumatera Barat, dan Jawa. Seorang raja Malaka 
yang pertama beragama Islam dan bermazhab Syafi’i. Setelah masuk 
Islam ia berganti nama dengan Sultan Iskandar Syah. Karena rajanya 
telah masuk agama Islam, maka diikuti oleh rakyatnya secara 
berbondong-bondong. Demikian pula dengan masuk dan 
berkembangnya Islam di Malaka mempunyai arti yang sangat penting, 
sehubungan dengan fungsi Malaka sebagai pusat perdagangan 
internasional yang terbesar di daerah Asia Tenggara. Dari Malaka 
juga, Islam dapat tersebar ke daerah lain melalui perdagangan, antara 
lain tersebar ke pulau Jawa. Dengan demikian, para mubaligh yang 
berasal dari Malaka memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di 
Indonesia.  

3. Kerajaan Aceh Darussalam  

Kerajaan Aceh Darussalam diproklamasikan pada tanggal 12 
Zulqaidah 916 H./1511 M. yang kemudian menyatakan perang 
terhadap buta huruf dan buta ilmu. Hal ini merupakan tempaan sejak 
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berabad-abad yang lalu, dengan berlandaskan pendidikan Islam dan 
ilmu pengetahuan. Proklamasi kerajaan Aceh Darussalam merupakan 
hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan kerajaan 
Islam Samudera Pasai di belahan Timur. Dalam hal ini, Sultan Ali 
Mughiyah Syah yang juga terkenal dengan sebutan Sultan Ibrahim 
menjadi penguasa pertama (1514-1528 M) sekaligus sebagai pendiri 
kerajaan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinannya, Aceh 
Darussalam mencapai kesuksesan yang gemilang dalam berbagai 
bidang, baik di bidang konsolidasi, politik, ekonomi maupun ekspansi 
(perluasan wilayah). Dalam menjalankan ekspansinya, di samping 
bermotifkan politik dan ekonomi, juga tidak dapat dipungkiri adanya 
motif agama.  

Kerajaan Aceh Darussalam pada saat itu merupakan sumber ilmu 
pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal, baik di dalam 
maupun di luar negeri, sehingga banyak orang luar berdatang ke Aceh 
untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut, ibukota kerajaan Aceh 
Darussalam terus berkembang menjadi kota internasional dan 
menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bidang pendidikan 
di kerajaan Aceh Darussalam benar-benar mendapat perhatian. Pada 
saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang 
pendidikan dan ilmu pengetahuan di antaranya:  

a. Balai Seutia Humaka merupaka lembaga ilmu pengetahuan, 
tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan 
untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b. Balai Seutia Ulama merupakan jawatan pendidikan yang 
bertugas mengurus masalah-masalah  pendidikan dan 
pengajaran.  

c. Balai Jamaah Himpunan Ulama merupakan kelompok studi 
tempat para ulama dan sarjan berkumpul untuk  bertukar 
pikiran membahas persoalan-persoalan pendidikan dan ilmu  
pendidikannya.  
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Adapun jenjang pendidikan yang ada adalah sebagai berikut:  

a. Meunash (madrasah). Meunasah terdapat di setiap kampung, 
berfungsi sebagai sekolah dasar, materi yang diajarkan yaitu: 
menulis dan membaca huruf arab, ilmu agama, bahasa 
Jawi/Melayu,  akhlak, dan sejarah Islam.  

b. Rangkang yang diselenggarakan disetiap mukim, merupakan 
masjid sebagai tempat berbagai aktifitas umat termasuk 
pendidikan. Rangkang adalah setingkat Madrasah Tsanawiyah. 
Materi yang diajarkan bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, 
berhitung (hisab), akhlak, fiqh dan lain-lain.  

c. Dayah yang terdapat di setiap daerah Ulebalang dan terkadang 
berpusat di masjid, dapat disamakan di Madrasah Aliyah 
sekarang. Materi yang diajarkan: fiqh (hukum Islam), bahasa 
Arab, tauhid, tasawuf/akhlak, ilmu bumi, sejarah/negara, 
ilmu pasti dan faraidh. 

d. Dayah Teuku Cik yang dapat disamakan dengan perguruan 
tinggi atau akademik, diajarkan fiqh, tafsir, Hadits, tauhid 
(ilmu kalam), akhlak/tasawuf, ilmu bumi, ilmu bahasa dan 
sastra  Arab, sejarah dan tatanegara, mantiq, ilmu falaq an 
filsafat.  

Dengan demikian, jelas sekali bahwa ilmu pengetahuan di 
kerajaan Aceh Darussalam benar-benar berkembang dengan pesat 
dan mampu melahirkan para ulama dan ahli pengetahuan, seperti: 
Hamzah Fanshuri, Syekh Syamsuddin Sumaterani, Syekh Nuruddin 
Ar-Raniri, dan Syekh Abdur Rauf Tengku Syiah Kuala, merupakan 
nama-nama yang tidak asing sampai sekarang ini. Bahkan, di 
antaranya, ada yang diabadikan menjadi nama perguruan tinggi 
terkenal di Aceh yaitu IAIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. 
Di samping itu, terdapat juga beberapa karya ilmiah yang telah 
diciptakan oleh para ulama di Aceh Darussalam di atas, antara lain:  

a. Karya-karya Hamzah Fansuri:  

1) Syarah al-Asiqin 
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2) Asrar al-Arifien fi Bayani ‘Ilmi al-Suluk wa at-Tauhid 

3) Ruba’i al-Muhaqiqqin  

4) Kasyf as-Sirri at-Tajalli as-Subhani 

5) Muntahi 

6) Miftahu al-Asrar, dan 

7) Sya’ir-sya’irnya: sya’ir Burung Pinggai, sya’ir Perahu, sya’ir 
Sidang Fakir dan sya’ir Dagang 

b. Karya-karya Syamsuddin as-Sumantrani:  

1) Mir’atu al-Mukminin 

2) Mir’atu al-Muhaqiqqin 

3) Syarah Ruba’i Hamzah Fansuri 

4) Jauhar al-Haqa’iq 

5) Mir’atu al-Imah, dan  

6) Tanbihu at-Tullab fi Ma’rifati al-Malik al-Wahab 

c. Karya-Karya Nuruddin Ar-Ranirri 

1) Asraru al-Insan fi Ma’rifati ar-Ruh wa ar-Rahman 

2) Sirat al-Mustaqim 

3) Durratu al-Fara’id wa Syarh al-Aqa’id 

4) Hidayatu al-Habib fi at-Targhib wa at-Tartib 

5) Bustanu as-Salatin fi Dzikri al-Awwalin wa al-Akhirin 

6) Nubda’u fi Da’wail-Zill 

7) Ma’a Sahabihi 

8) Lata’ifu al-Asrar 

9) Akhbaru al-Akhirat fi Ahwali al-Qiyamah 

10) Hillu az-Zilli 

11) Ma’al-Hayat li Ahli al-Mamat 
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12) Jawahiru al-Ulumi fi Kasyfi al-Ma’lum 

13) Umdatu al-I’tiqad 

14) Syifa’u al-Qulub 

15) Hujjatu as-Siddiq li Daf’i az-Zindiq 

16) Fathu al-Mubin ala al-Mulhidin 

17) Kifayatu as-Shalah, dan  

18) Muhimmadatu al-I’tiqadi 

 

4. Kerajaan Islam di Minangkabau 

Bukan hanya di Aceh, di Minangkabau juga berdiri kerajaan 
Islam pada tahun 1650 M. Setelah kerajaan ini berdidiri, maka 
peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negeri dinamakan hukum 
adat, sedangkan peratuaran agama dinamakan hukum syara’. Dalam 
kaitan ini, para ulama dan cerdik pandai serta para penghulu berusaha 
mengkompromikan antara hukum agama dan hukum adat yang tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam.  

Di antara ulama besar yang termasyhur di Minangkabau adalah 
Syekh Burhanuddin murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh. 
Dia kemudian mendirikan surau di Ulakan Pariaman sebagai tempat 
mengadakan ibadah dan mengaji serta tempatmengembangkan 
pendidikan Islam. Dalam waktu yang tidak begitu lama, para pelajar 
berduyun-duyun untuk belajar ke Surau yang didirikan oleh Syekh 
Burhanuddin tersebut. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan dan yang 
dikembangkan saat itu ialah: ilmu mantiq, ma’ani, Hadits, tafsir, ilmu 
fara’id, sharaf, dan ilmu nahwu. Tentunya, di antara murid-murid 
yang belajar tersebut ada saja yang ahli dari berbagai ilmu yang 
diajarkan di atas.  

Terlalu sulit untuk memperoleh suatu kesimpulan tentang 
sistematika pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Meskipun 
demikian, tampaknya ada klasifikasi khusus dalam hal ulama dan 
bidang pendidikan yang diajarkannya. Artinya masing-masing ulama 
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pada masa permulaan Islam di Minangkabau telah memiliki keahlian 
ilmu-ilmu tertentu dari keseluruhan komponen ilmu Agama Islam. 
Sebagai contoh, Syekh Burhanuddin yang mendirikan surau pertama 
di Minangkabau memiliki keahlian khusus ilmu syariat atau ilmu fiqh, 
Tuanku Di Tanah Rao yang pernah menuntut ilmu ke Mekah 
memiliki spesialisasi ilmu mantiq dan ma’ani. Ada juga seorang Syekh 
dari Sumani (daerah Tanah Datar) yang ahli dalam bidang ilmu 
Hadits, tafsir, dan ilmu faraid dan Tuanku di Kota Baru ahli dalam 
bidang ilmu nahwu. Hasil usaha para ulama pertama tersebut 
melahirkan beberapa hal baru pada masyarakat Minangkabau, 
misalkan dikeluarkan aturan bahwa tiap-tiap negeri harus mempunyai 
empat persyaratan, yaitu:  

a. Masjid, tempat beribadah 

b. Balai adat, tempat bermusyawarah 

c. Air tepian, tempat mandi 

d. Pasar, tempat jual beli 

Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di minangkabau, 
empat peraturan yang wajib ada di tiap-tiap negri itu kemudian di 
tambah dua aturan lagi, yaitu: 

a. Tiap-tiap negri harus memiliki Tuanku Imam, yang mengurus 
hal-hal yang berkaitan dengan agama.  

b. Harus memiliki Tuanku Kadi, yang menjaga agar jangan 
terjadi pelanggaran Hukum dan menghukum orang yang 
melanggarnya.  

Aturan itu di tambah oleh ulama baru yang baru kembali dari 
menuntut ilmu di negri Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan 
Haji Piobang. Pendidikan yang diterapkan di surau-surau 
Minangkabau memiliki jenjang-jenjang tertentu, seperti:  

a. Pengajian Al-Qur’an, meliputi cara mempelejari huruf 
hija’iyah, ibadah seperti wudhu, shalat, dan bersuci, keimanan 
seperti sifat duah puluh, dan akhlak  yang di ajarkan dalam 
bentuk cerita atau dongeng.  
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b. Pengajian kitab, dimulai pagi hari, ba’da dhuhur, dan malam 
sesudah shalat magrib.  

Adapun materi-materi kajiannya adalah: ilmu sharaf dan nahwu 
sebagai gramatika bahasa Arab, ilmu fiqh, ilmu tafsir. Kitab yang 
menjadi obyek kajian adalah sebagai berikut:  

a. Kitab Dammun, sebuah kitab untuk mempelajari ilmu sharaf 
yang tidak diketahui pengrang dan tahun pengarangannya.  

b. Kitab Al-Awamil sebuah kitab untuk mempelajari ilmu 
Nahwu yang juga tidak diketahui pengarang dan tahun 
pengarangannya.  

c. Kitab Al-Minhaj, kitab fiqh yang ditulis oleh imam Nawawi, 
kitab ini masih berupa tulisan tangan dan masih di 
pergunakan di banyak madrasah Islam di seluruh Indonesia.  

d. Kitab Jalalain, kitab Tafsir.  

Sistematika pendidikan yang dilakukan tak jauh berbeda dengan 
di Aceh, yaitu majelis taklim dan halaqah. Sistem halaqah yaitu para 
murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-
tengah lingkaran murid dengan  posisi seluruh wajah murid  
menghadap guru. Satu keistimewaan sistem halaqah yang di 
Minangkabau adalah hanya diperuntungkan bagi guru-guru tua atau 
guru-guru senior yang ada di suatu surau. Denga kata lain, yang 
menjadi murid adalah guru-guru senior di sebuah surau, sedangkan 
yang menjadi guru adalah seorang syekh (guru besar). Setelah guru 
senior tersebut selesai belajar dari Syekh atau guru besar, maka 
mereka pulang kampungnya masing-masing untuk selanjutnya 
mendirikan surau-surau baru di mana mereka sendiri bertindak 
sebagai syekhnya. Guru senior yang telah selesai, biasanya mendapat 
sertifikat atau titel dari syekhnya titel tersebut baru diberi oleh syekh 
atau guru besar, setelah guru senior menjadi asisten atau guru bantu 
dari guru besar tersebut. Beberapa ulama Minangkabau yang memiliki 
peran bagi pendidikan Islam di awal permulaan adalah sebagai 
berikut:  
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a.    Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman 

b. Tuanku Nan Tuo 

c.    Pakih Sagir 

d. Tuanku di Kubu Sanang 

e.    Tuanku di ladang Lawas 

f.    Tuanku di Padang Luar 

g.    Tuanku di Galung 

h. Tuanku di Kota Ambalau 

i.    Tuanku di Lubuk Aur 

j.    Tuanku di Bangsah (Tuanku Nan Rinceh) 

k.    Tuanku Haji Miskin 

l.    Tuanku di Tanah Rao 

m. Tuanku di Talang 

n. Tuanku di Koto Baru 

o. Tuanku Haji Piobang Lima Puluh Koto 

p. Tuanku Nan Tuo Mansing Paninjauan 

q. Tuanku Nan Kancil di Koto Gedang 

Suatu hal yang sangat disayangkan, dalam Tambo (sejarah) 
Minangkabau tidak diterangkan riwayat hidup para Tuanku yang 
hidup pada masa abad XVII dan XVIII. Tuanku merupakan nama 
gelar kehormatan, terjemahan dari sayid. Adapun ulama-ulama yang 
masyhur sebelum tahun 1890 adalah sebagai berikut:  

a. Syekh Abdul Khatib Ladang Lawas Bukittingi, Wafat tahun 
1311 H/1893 M.  

b. Syekh M. Jamil di Tungkar daerah Batu Sangkar 

c. Syekh Tuanku Kolok (Syekh M. Ali) di Sunggayang Batu 
Sangkar 
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d. Syekh Abdul Manan (Tuanku Talao) di Padang Ganting 

e. Syekh M. Salih Padang Kandis Suliki (Ayah Syekh Abdul 
Wahid Tabat Gedang) 

f. Syekh Abdullah Padang Jepang (ayah Syekh Abbas 
Abdullah Padang Jepang) 

g. Syekh Ahmad Alang Lawas Padang (ayah Syekh Abdullah 
Ahmad) 

h. Syekh Amarullah Maninjau (ayah Syekh Abdul Karim 
Amarullah) 

  

5. Kerajaan Islam di Palembang Darussalam  

Kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang Darussalam 
berdiri pada abad XVII M – XIX M. Kesultanan ini terletak di kota 
Palembang dan sekitarnya, baik di sebelah Sungai Musi maupun di 
hulu dan anak-anaknya, yang dikenal dengan “Batanghari Sembilan”. 
Pada awalnya, kesultanan ini menjadi taklukan kerajaan Majapahit di 
bawah kekuasaan Adipati Aryo Damar (1474-1478 M.). Aryo Damar 
putera Prabu Brawijaya (1447-1451 M.) yang kemudian kawin dengan 
putri Campa bekas istri Brawijaya, Sri Kertabumi (1474-1478 M.). 
Dalam perkawinannya, putri Campa membawa anaknya Raden Fatah 
yang lahir di Palembang di besarkan oleh ayah tirinya yakni Aryo 
Damar. Setelah dewasa Raden Fatah menjadi pendiri kerajaan Demak 
pada tahun 1478. 

Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Palembang menjadi 
daerah pelindung (protektorat) dari kerajaan Demak -  Pajang dan 
Mataram di Jawa. Hubungan baik ini mengalami perubahan pada 
masa kerajaan Mataram, ketika Amangkurat I berkuasa. Pada tahun 
1668, Pangerang Sedo Ing Rajek sebagai penguasa Mataram di 
Palembang mengirim utusan ke Mataram, tetapi ditolak oleh 
Amangkurat I. Dengan adanya hal itu, maka ia melepaskan ikatan 
dengan Mataram. Bersamaan dengan itu, maka Palembang berdiri 
sendiri sebagai Kesultanan Palembang Darussalam.  
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Kesulatanan Palembang Darussalam mengalami perkembangan 
pesat pada masa Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin II. Ia 
menjalankan pemerintahan secara bijaksana. Demikian pula pada 
masa pemerintahan Kyai Mas Endi Pangeran Ario Kesumo 
Abdurrahman (1695-1700 M.) yang mana pada masa ini terkenal 
seorang ulama bernama K. H Agus Khotib Komad, seorang ahli 
tafsir  dan fiqh. Pada masa Sultan Mansur Iryo Ing Lago (1700-1714) 
terkenal dengan seorang ulama bernama Faqih Jalaluddin, yang 
mengajarkan ilmu  dan ilmu Usuluddin, beliau mengajarkan ilmunya 
sampai akhir hayatnya pada tahun 1748 M. Sebulan setelah beliau 
wafat, Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mendirikan mesjid 
untuk wakaf kaum muslimin tepatnya pada tanggal 25 juni 1748 M. 
Masjid tersebut masih ada sampai sekarang dan dikenal dengan nama 
Masjid Agung. 

Pada masa Sultan Suhunan Ahmad Najamuddin Adikesumo 
(1758-1776 M.), lahir di Palembang seorang ulama besar bernama 
Syekh Abdussomad al-Palembani. Beliau aktif mengembangkan 
agama Islam melalui jalur pendidikan pada masa Sultan Muhammad 
Bahauddin (1776-1803 M.). Dalam Kesultanan Palembang, para 
ulama menduduki posisi yang penting dan terhormat di samping 
Sultan. Hal ini dapat dilihat pada posisi makam-makam para Sultan 
Palembang Darussalam, yang di sampingnya terlihat makam ulama-
ulama beserta permaisuri. 

B. Pendidikan Islam di Pulau Jawa  
Peran Walisongo dalam menyebarkan dan mengembangkan 

pendidikan Islam di Indonesia, akan dibahas secara singkat, yakni 
tentang masuknya Islam di pulau Jawa sebagai basis pendidikan dan 
penyebaran agama Islam ke wilayah Indonesia bagian Timur dan 
Tenggara. Ada dua sumber yang menerangkan tentang mula-mula 
datangnya Islam di pulau Jawa, yakni sumber pertama dari Barat dan 
sumber kedua dari Timur. Pertama, berasal dari penelitian Schrieke 
yang ditulis dalam bukunya “Het Boek Van Bonang” yang 
menerangkan bahwa Islam masuk pertama ke pulau Jawa pada tahun 
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1416 M. Kedua, berasal dari Sayid Alwin bin Thahir al-Haddad Mufti 
kerajaan Johor dalam bukunya “Sejarah Perkembangan Islam di 
Timur Jauh” dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh Dhiya Shahab, antara lain menerangkan kedatangan 
dua orang mubaligh yaitu Maulana Malik Ibrahim dengan Maulana 
Ishak. Menurut keterangan yang ditulis oleh Abubakar Aceh, 
Maulana Malik Ibrahim menetap di Gersik. Dengan demikian, 
Maulana Malik Ibrahim telah datang ke Gersik atau Jawa Timur 
antara tahun 1399-an Masehi. Dari dua sumber di atas, terdapat 
selisih yang tidak terlalu besar yaitu 17 tahun karena dalam buku Het 
Boek Van Bonang diterangkan sekitar tahun 1416 M. Dari dua sumber 
ini, banyak kalangan ahli sejarah yang menguatkan sumber dari Barat, 
karena dalam buku Het Boek Van Bonang dijelaskan kalau pada tahun 
1416 itu telah didapati banyak saudagar-saudagar pendatang yang 
bergama Islam di pesisir pulau Jawa. Sudah banyak pula pembesar 
Majapahit yang memeluk agama Islam. Boleh jadi para mubaligh-
mubaligh itu adalah saudagar yang telah terlebih dahulu menyinggahi 
Pase atau Perlak atau yang telah datang dari Malaka yang memeluk 
agama Islam. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam 
datang ke pulau Jawa dari Pasai atau Perlak baik langsung atau tidak 
langsung melalui Malaka, akan tetapi sumber atau asalnya tetap dari 
Mekah. Jika pada tahun 1416 telah dijumpai banyak mubaligh Islam 
di pesisir pulau Jawa, ini berarti mereka telah datang sebelum tahun 
itu (1416 M.) dan ini mendekati sumber Timur yang mengatakan 
bahwa Islam datang ke pulau Jawa pertama kali pada tahun 1399 
Masehi (abad ke14) bersamaan dengan datangnya Maulana Malik 
Ibrahim.  

Sejak kedatangan yang pertama kali ke pulau Jawa, Islam tersebar 
sampai ke Maluku atas jasa para wali yang biasa disebut Wali Songo. 
Adapun yang umum disebut Wali Songo adalah Syekh Maulana Malik 
Ibrahim, Raden Rahmat (Sunan Ampel), Maulana Ibrahim (Sunan 
Bonang), Raden Qasim atau Syarifuddin (Sunan  Derajat), Raden 
Paku atau Raden Ainul Yaqin (Sunan Giri), Syekh Ja’far Shidiq 
(Sunan Kudus), Raden Prawoto atau Raden Said (Sunan Muria), 
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Raden Syahid (Sunan Kalijaga), Raden Abdul Qadir atau Syarif 
Hidayatullah.  

Keberhasilan dakwah yang telah dilaksanakan oleh para wali 
songo dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam serta 
mendidik umat, tidak lepas dari metode yang dipergunakan. Adapun 
metode yang dipergunakan oleh para wali songo tersebut adalah 
(Saksono, 1996 : 87):  

1. Metode yang disebut dengan istilah “Maw’izatul hasanah wa 
mujadalah billati hiya ahsan”. Metode ini, wali sanga pergunakan 
dalam menghadapi tokoh khusus seperti pimpinan, orang 
terpandang, dan terkemuka dalam masyarakt seperti para 
bupati, adipati, raja-raja atau bangsawan lainnya.  

2. Metode al-hikmah, cara ini dipergunakan dalam menghadapi 
masyarakat awam dengan tatacara yang sangat bijaksana, 
masyarakat awam mereka hadapi secara massal, seperti sunan 
Kalijaga dengan gamelan sekateng, Sunan Kudus dengan 
lembunya dihias.  

3. Metode Tadarruj dan Tarbiayatul Ummah, dipergunakan 
sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap 
pendidikan umat, agar ajaran Islam dapat diterima dengan 
mudah dan dapat dijalankan oleh masyarakat secara merata.  

4. Metode lainnya ialah dengan pembentukan dan penanaman 
kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. 

Dari dakwah dan pendidikan yang dilaksanakan oleh wali songo 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka telah berhasil 
mengakhiri zaman Hindu Budha yang kurang lebih selama limabelas 
abad memegang peranan penting di panggung sejarah dan 
kebudayaan Indonesia dapat digantikan oleh peranan Islam. Lakon 
Hindu Budha telah diganti dengan lakon baru yang dibawakan oleh 
wali songo dengan mengambil cerita dari  al-Qur’an dan al-Hadits . 
Sukses dakwah dan perjuangan wali songo di pulau Jawa, tidak lepas 
dari kepribadian mereka, di samping karena faktor Islam sebagai 
agama yang telah membuktikan dirinya yang penuh dengan gaya 
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difusi yang keras, vitalitas yang ulet, dan penuh dengan semangat dan 
kegembiraan serta kesupelan dan kefleksibelan yang luas. Penyebab 
lainnya adalah sisi kebudayaan Islam secara kebetulan banyak 
memiliki persamaan dan persesuaian dengan unsur-unsur Indonesia 
asli yang belum tercampuri oleh Hindu Budha.  

Keberhasilan Wali Songo tidak hanya dalam dakwahnya, tetapi 
juga telah mampu memproklamirkan berdirinya kerajaan Islam yang 
pertama di pulau Jawa, yaitu kerajaan Demak dengan rajanya yang 
pertama Raden Fatah. Raden Fatah adalah seorang putera dari 
kerajaan Majapahit, yaitu putera dari Brawijaya. Ia juga seorang santri 
perguruan Islam di Ampel Denta, yang memperoleh ijazah dari 
gurunya, para wali, untuk membuka perguruan Islam di mana saja. 
Pada tahun 1475 M. Raden Fatah mendirikan pesantren di hutan 
Gelagah Arun sebelah selatan Jepara. Pesantren itu lambat laun 
mengalami kemajuan yang amat pesat. Gelagah Arun yang tadinya 
merupakan kampung kecil akhirnya berubah menjadi kota kabupaten 
yang kemudian diberi nama Bintara, dan Raden Fatah sebagai 
bupatinya pada tahun 1475 M. Karenanya, pada masa itu, Bintara 
menjadi pusat pengkajian agama Islam di seluruh Jawa.  

Pada tahun 1476, di Bintara juga dibentuk semacam organisasi 
pendidikan dengan nama “Bayangkara Islah”, yaitu angkatan pelopor 
perbaikan. Tujuan organisasi ini ialah untuk mempergiat usaha 
pendidikan dan pengajaran Islam menurut rencana yang teratur. 
Organisasi ini merupakan organisasi pendidikan Islam yang pertama 
di Indonesia. Dalam rencana kerjanya itu, antara lain ditetapkan 
beberapa hal, yaitu (Yunus, 1986 : 218):  

a. Tanah Jawa dan Madura dibagi atas beberapa bagian untuk 
lapangan kerja, bagi pendidikan dan pengajaran. Pimpinan 
setiap bidang pekerjaan dikepalai oleh seorang wali dan 
seorang badal atau wakil.  

b. Untuk kelancaran dan kemudahan pemahaman pendidikan 
ajaran Islam, maka pelaksanaannya ditempuh melalui 
kebudayaan yang hidup dalam masyarakat pada saat itu 
dengan catatan tidak menyimpang dari hukum syara’.  



Pendidikan Islam: Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | 121 

c. Para wali dan para badal, selain harus menguasai dan pandai 
dalam bidang agama, juga harus berbudi perketi dan 
berakhlak mulia, agar dapat menjadi suri tauladan bagi 
masyarakt sekelilingnya,  

d. Di Bintara saat itu didirikan masjid Agung untuk menjadi 
pusat kegiatan usaha pendidikan dan pengajaran Islam.  

Selain di kerajaan Islam Demak, pada tahun 1500 M. pendidikan 
dan pengajaran Islam menjadi betambah maju dengan sangat pesat, 
dan penyebaran Islam ke seluruh Jawa juga bejalan dengan sangat 
mudah, karena telah ada pemerintah dan pembesar-pembesar yang 
mendukung dan membelanya. Dengan demikian, pendidikan dan 
pengajaran Islam semakin mendesak dan menyisihkan pengaruh 
agama Hindu sedikit demi sedikit. Rencana usaha pendidikan dan 
pengajaran agama Islam yang disusun oleh Bayangkara Islah diatas, 
lambat laun megalami penyempurnaan. 

Di tempat-tempat sentral yang dianggap perlu, didirikan masjid 
di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi pusat pendidikan 
dan pengajian Islam. Untuk menyempurnakan rencana Bayangkara 
Islah, maka dewan wali songo kerajaan Demak mengambil keputusan 
agar semua cabang kebudayaan yang hidup pada saat itu, seperti: 
filsafat hidup, kesenian, kesusilaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan 
dan sebagainya sedapat mungkin diisi dan diwarnai dengan anasir-
anasir pendidikan dan pengajaran agama Islam. Dengan demikian, 
agama Islam menjadi mudah diterima, dihayati serta diamalkan oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan keputusan dewan 
wali tersebut, maka pelaksanaanya diserahkan pada Raden Syahid 
(Sunan Kalijaga) dan Raden Paku (Sunan Giri). Usaha memasukan 
anasir-anasir Islam kepada kebudayaan tersebut ternyata 
membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Hal itu menunjukan 
kecakapan, kebijaksanaan dan jasa Sunan Kalijaga dan Sunan Giri 
dalam lapangan pendidikan dan pengajaran Islam. Dengan 
kebijaksanaan demikian, maka rakyat dengan mudah menerima 
pendidikan dan pengajaran Islam, sehingga berduyunlah orang 
memeluk agama Islam.  
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Selain di kerajaan Islam Demak, di kerajaan Mataram (1575-1757 
M.) pendidikan Islam juga mengalami perkembangan yang cukup 
pesat, terutama sejak masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 
1613 M. Sebagaimana halnya pada masa kerajaan Demak, pada masa 
kerajaan Mataram pun hampir disetiap desa diadakan tempat 
pengajian , dan di tempat-tempat itu diajarkan huruf hijaiyah, 
membaca , berjanji, pokok-pokok dan dasar ilmu agama Islam, 
seperti cara beribadat, rukun iman dan rukun Islam serta yang 
lainnya. Selain itu diadakan pula tempat pengajian kitab bagi murid 
yang telah khatam membaca . Yang menjadi gurunya biasanya dari 
desa itu sendiri yang terpandai, dan kadang-kadang terdapat pula 
orang lain dari desa tersebut atau dari desa lain yang telah memenuhi 
syarat-syarat kepandaian dan memiliki budi pekerti yang luhur. Guru-
guru itu kemudian diberi gelar Kiai Anom, dan tempat pengajiannya 
disebut pesantren. Para murid atau para santri harus tinggal di asrama 
yang dinamai pondok, dekat pesantren tempat dilaksanakannya 
pengajian kitab tersebut. Di samping itu, diadakan pula pesantren 
besar lengkap dengan pondok-pondoknya, pesantren ini sebagai 
tempat melanjutkan bagi santri yang telah selesai atau tamat dari 
pesantren desa. Gurunya diberi gelar Kiai Sepuh atau Kanjeng Kiai. 
Adapun biaya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Islam dari 
tingkat rendah sampai tingkat tinggi ditanggung oleh masyarakat itu 
sendiri, seperti hasil dari pemungutan zakat, serakah (iuran waktu 
nikah). Wakaf dan palagara (pembayaran dari penduduk desa yang 
melakukan hajatan seperti sunatan atau khitanan, dan sebagainya). 
Dari hasil tanah sawah wakaf, serakah, zakat, palagara, dan lain-
lainnya inilah para penghulu, naib dan pengawai-pengawainya, modin, 
Kiai Sepuh dan Kiai Anom memperoleh penghasilan.  

C. Pendidikan Islam di Pulau Kalimantan  
Islam masuk di kalimantan pada abad XV M. dibawa oleh 

mubaligh dari Jawa. Para pengemban pendidikan Islam yang ada di 
Kalimantan kebanyakan santri dari Sunan Giri dan Sunan Bonang. 
Setelah mereka belajar di pondok pesantren yang diasuh oleh Sunan 
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Giri dan Sunan Bonang, mereka pulang ke daerah masing-masing 
untuk melanjutkan dakwah gurunya untuk menyebarkan Islam 
sekaligus melaksanakan proses pendidikan Islam. Ketika Sunan Giri 
berusia 23 tahun, ia sempat berkunjug ke kalimantan bersama 
saudagar Kamboja bernama Abu Hurairah. Pengaruh Sunan Giri dan 
Sunan Bonang di Kalimantan sangat dirasakan oleh penduduk 
Kalimantan. Hal ini terbukti dengan hasil gubahan Sunan Giri 
benama Kalam Mayung dan gubahan Sunan Bonang bernama Sumur 
Serumbung telah menjadi buah mulut masyarakat di Kalimantan 
(Zuhaerini dkk, 1986 : 143).  

Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirirnya kerajaan 
Islam Banjar di bawah pimpinan Sultan Suriansyah yang bergelar 
Pangeran Sangeron Samudera pada tahun 1940 M. Di Kalimantan, 
nama banjar mula-mula dipakai untuk membedakan orang melayu 
dari orang Jawa yang berjasa terhadap Sultan Suriansyah, sesuai 
dengan arti banjar itu sendiri, yaitu “kelompok” (Yusuf, 1982 : 20). 
Dari kata Banjar ini kemudian berkembang menjadi Banjarmasih 
yang mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan dua 
kemungkinan; pertama, karena lidah asing (Belanda) yang menyebut 
Banjarmasingh, lalu menjadi banjarmasin; kedua, pedagang-pedagang 
Jawa dengan layarnya pada musim kemarau, di saat sungai barito dan 
Martapura airnya menjadi asin, maka disebutlah Banjarmasin (Sakeh, 
1982 : 72).  

Pada tahun 1710 M., di Kalimantan terdapat seorang ulama besar 
bernama Syekh Arsyad al-Banjari. Ia sangat terkenal sebagai pendidik 
dan mubaligh besar. Pengaruhnya meliputi seluruh Kalimantan. Ia 
mempunyai peran besar dalam kerajaan. Oleh Sultan Tahmidillah, ia 
diangkat sebagai mufti besar kerajaan Banjar. Bahkan ia sangat 
disegani oleh Sultan karena ilmu agamanya yang mendalam. Setelah ia 
diangkat menjadi penasehat dalam sistem pemerintahan (mufti besar), 
maka keulamaannya sebagai elit religius memberikan andil yang 
cukup besar bagi kerajaan. Di samping itu, ia telah menciptakan 
hubungan yang baik antara ulama dan umara’ (Sultan) yang sama 
memiliki kesatuan pandang dalam kecintaannya terhadap ilmu 
pengetahuan dan menjunjung tinggi syari’at Islam. Hubangan baik 
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antara Sultan dan ulama ini, terlihat jelas dalam kitab sabilal Muhtadin 
yang ditulis atas permintaan sultan yang berkuasa pada saat itu, untuk 
dijadikan pedoman hukum meski masih terbatas dalam bidang-
bidang tertentu, seperti hukum waris dan pernikahan. Dengan 
kebijakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari secara bertahap dan 
perlahan-lahan hukum dan ajaran Islam dapat memasuki ruang istana. 
Dalam hal mazhab, Mazhab Syafi’i sangat bepengaruh bagi 
masyarakat Banjar. 

Atas jasa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang mengusulkan 
kepada sultan dibentuklah Mahkamah Syari’ah, yakni suatu lembaga 
peradilan agama, yang dipimpin oleh seorang mufti sebagai ketua 
hakim tertinggi pengawas pengadilan umum. Selain itu, Syekh 
Muhammad Arsyad al-Banjari juga mendirikan pondok pesantren di 
kampung dalam pagar yang sampai sekarang yang dikenal dengan 
pesantren Darusalam (Zuhaerini dkk, 1986 : 143). Di samping itu, ia 
juga banyak menulis kitab-kitab agama di antaranya yang dikenal 
(Mustafa dkk., 1998 : 144):  

a. Sahibul Muhtadin   

b. Syarah Fathul jawat 

c. Tuhfatur Raghibin  

d. Ushuluddin 

e. Tasawuf  

f. Al-Nikah.  

g. Al-Faraid   

Dakwahnya dalam bidang pendidikan dilanjutkan oleh puteranya 
bernama Syekh Syihabuddin, sama seperti ayahandanya merupakan 
keluaran Mekah, juga pernah menjadi muballig di kerajaan Riau. Dua 
orang cucunya juga menjadi ulama terkenal yaitu:  Tuan Guru 
Muhammad As’ad dan Ustad Fatimah yang mengarang kitab 
perukunan dalam bahasa Melayu yang kemudian dipelajari hampir di 
seluruh Indonesia.  
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D. Pendidikan Islam di Pulau Sulawesi  
Islam masuk ke Sulawesi sekitar tahun 1602 M. atau 1603 M. 

yang di bawa oleh Mubaligh dari Minangkabau yaitu Datuk ri 
Bandang, salah seorang murid dari Sunan Giri. Para ulama yang ada 
di Makasar banyak yang berasal dari Sumatera, sebagai utusan dari 
Raja Aceh. Mereka memegang peranan penting dalam proses 
penyebaran agama Islam di Sulawesi, yang pada gilirannya nanti akan 
ikut memberi semangat baru bagi rakyat Sulawesi untuk menentukan 
pegangan hidup mereka.  

Salah satu ulama besar kelahiran Sulawesi adalah Syekh Maulana 
Yusuf. Ia telah melawat dan menuntut ilmu ke negeri atas angin. 
Awalnya ke Aceh, Yaman, Hadharamaut, dan terus menuju ke 
Mekah, Madinah, dan Syam (Damaskus). Selain menekuni ilmu fiqh, 
ia juga berkecimpung dan sangat berminat terhadap ilmu Tasauf 
sehingga mendapat gelar kehormatan tertinggi dalam formasi tariqat 
Khalwatiyah dengan sebutan Syekh Yusuf bin Abdullah Abul 
Mahasin Hidayahtullah Tajul Khalwati. setelah ia kembali ke 
Indonesia, ia menetap di Banten untuk melaksanakan misi 
dakwahnya melalui jalur pendidikan ini, santrinya banyak berasal dari 
Makasar. Selain Syekh Maulana Yusuf terdapat pula tokoh yang 
sangat berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan Islam, yaitu 
Syekh H. M  As’ad bin H. A Rasyad Bugis. Ia mendirikan Madrasyah 
Wajo Tarbiyah Islamiyyah yang kemudian berubah menjadi Madrasyah  
As’adiah.  

Kedua Ulama di atas sangat berpengaruh pada masa penjajahan 
Belanda. Demikian pula dengan lembaga pendidikan yang diasuhnya 
terus berkembang pada masa penjajahan belanda. Menurut catatan 
sejarah, para ulama di Sulawesi baik yang asli maupun pandangan 
tidak banyak meninggalkan karya-karya monumental yang diwariskan 
kepada generasi mendatang. Kemungkinan besar hal ini di karenakan 
mereka telah bersatu paham tentang aqidah dan syari’ah Islam, tanpa 
harus berpolemik terlebih dahulu. Selain itu, dakwah langsung kepada 
masyarakat nampakinya lebih di utamakan dari pada lewat tulisan 
(Harun, 1995 : 67). 
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Demikian gambaran singkat keberadaan pendidikan Islam di 
beberapa daerah di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan Islam yang di 
laksanakan oleh para mubaligh, ulama dan umarah, telah memberikan 
andil yang sangat besar dalam membentuk insan yang religius dan 
telah turut pula mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kembali 
melihat dan mempelajari sejarah, sudah sepantasnya pendidikan Islam 
mendapat perhatian besar dari pemerintah disamping umat Islam 
sendiri.  
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BAB VII  
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA  

PADA MASA PENJAJAHAN 

 

Sejak lahirnya Revolusi Industri di Perancis, mulai muncul 
penemuan-penemuan baru di Eropa. Hal ini selain menyebabkan 
majunya industri di negara-negara Eropa, juga melahirkan sikap 
petualang dari bangsa Eropa. Revolusi ini melahirkan  kebebasan bagi 
kolonialisme untuk menaklukan bangsa-bangsa  Asia. Hal ini terbukti 
di mana pada tahun 1858 Inggris menguasai India dan setahun 
kemudian Birma dikuasai oleh Portugis; pada tahun 1887 seluruh 
Indo Cina mutlak dikuasai Perancis, setelah setapak demi setapak 
mereka menaklukkan satu persatu kerajaan Laos, Kamboja, dan 
Vietnam. Tahun 1896 Inggris menguasai Malayisa  setelah pada awal 
abad XVI M. dikuasai oleh Portugis; tahun 1898 Amerika menguasai 
Filipina setelah sejak tahun 1571 dikuasai Spanyol dan 1762 Inggris 
pernah menduduki Manila, dan pada tahun 1619 Belanda menguasai 
Jakarta sebagai permulaan penjajahan atas Indonesia, setelah Belanda 
merebutnya dari peperangan melawan Portugis, Spanyol, dan Inggris 
( Zuhri, 1981 : 482).  

 Dalam konteks Indonesia, pada awal penjajahannya, Belanda 
tidak ikut campur dalam usaha pendidikan dan panjajahan Islam 
sehingga membiarkan sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku 
pada saat itu. Pada masa itu, zaman Kerajaan Mataram, merupakan 
zaman kemajuan pendidikan dan pengajaran Islam di tanah Jawa 
karena pada masa itu pendidikan dan pengajaran Islam telah 
mempunyai organisasi yang  teratur dalam pemerintah Negara Islam. 
Namun secara berangsur-angsur politik yang dijalankan Belanda 
tersebut berubah sedikit demi sedikit. Sejak Perjanjian Gianti tahun 
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1755, mulai terlihat usaha Belanda untuk melumpuhkan pengaruh 
Islam di Jawa, yang dimulai di daerah yang dikuasainya.  

 Usaha Belanda ini diawali dengan penghapusan tanah-tanah 
lunggu dan kemudian dijadikan tanah gubernemen. Tanah lunggu adalah 
tanah yang diberikan kepada pegawai negeri sebagai gaji. Tanah lunggu 
yang dihapuskan oleh Belanda ialah tanah lunggu untuk penghulu, 
naib, kiai anom, kiai sepuh, dan juga untuk para bangawan di 
Yogyakarta. Hal ini telah menggerakkan Pangerang Diponogoro 
(1825-1830) serta para alim ulama tampil memimpin rakyat untuk 
memerangi Belanda, namun dapat dipadamkan oleh pemerintah 
Hindia Belanda dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. 
Selanjutnya para penghulu, naib, pegawai-pegawainya, kiai Anom, kiai 
sepuh, dan yang lainnya yang telah dihapus tanah lunggunya. 
Demikian pula dengan wakaf yang biasanya dipergunakan untuk 
membiayai pendidikan dan pengajaran Islam dialihkan menjadi wakaf 
masjid (Yunus, 1990 : 227-228). 

 Dengan berhasilnya Belanda mengatasi pemberontakan-
pembberontakan dari tokoh-tokoh politik dan agama di berbagai 
daerah di Indonesia, maka sejarah kolonialisme di Indonesia 
mengalami fase baru, yaitu Belanda secara politik sudah dapat 
menguasai Indonesia. Hal ini menyebabkan lambannya 
perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini antara lain 
karena di samping mereka datang untuk menjajah, juga datang untuk 
meyebarkan misi kristiani. Oleh karena itu, keberadaan Islam di 
Indonesia dianggap sebagai penghalang besar dalam menyebarkan 
misinya itu sehingga pada tahun 1831 ketika Van Den Boss menjadi 
gubernur jendral di Jakarta, keluar kebijaksanaan pemerintah yang 
menyatakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan 
sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan 
dan keagamaan dijadikan satu. Di setiap daerah keresidenan Islam, 
dikeluarkan  peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan 
pengajian atau pengajaran harus terlebih dahulu meminta ijin. 
Keberadaan pesantren dan madrasah dianggap tidak berguna karena 
tidak membantu pemerintah Belanda. Disamping itu, para santri 
pondok pesantren masih dianggap buta huruf latin (Zuhairini dkk., 
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1986 : 147-148). Pengawasan terhadap pendidikan Islam semakin 
diperketat. Pada tahun 1888 menteri kolonial menolak untuk 
memberi subsidi kepada sekolah-sekolah Islam, karena campur 
tangan Jenderal yang tidak mau mengorbankan keuangan negara 
untuk sekolah-sekolah tersebut. Pada saat itu pula usul untuk 
menggabungkan pendidikan Islam kepada pendidikan umum ditolak 
(Steenbrink, 1986 : 6-7) 

 Sejak itulah pendidikan Islam mengambil jalannya sendiri, 
lepas dari gubernemen dan tetap berpegang pada tradisinya sendiri, serta 
terbuka untuk menerima perubahan dalam tradisi tersebut. 
Pendidikan Islam mulai mengembangkan model pendidikan sendiri 
yang berbeda dan terpisah dari sistem pendidikan Belanda. Tekanan-
tekanan dari pemerintah Belanda tidak sedikit pengaruhnya untuk 
melemahkan pendidikan dan pengajaran Islam. Namun demikian, 
pendidikan dan pengajaran tetap terpelihara di pondok-pondok 
pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan 
organisasi-organisasi Islam. Adapun organisasi yang banyak jasanya 
dalam memperjuangkan pendidikan dan pengajaran Islam bagi 
masyarakat Indonesia antara lain:  

A. Al-Jami’atul Khairat 
Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 juli 1905 di Jakarta. 

Anggota organisasi mayoritas terdiri dari orang-orang arab, tetapi 
tidak menutup kemungkinan setiap muslim menjadi anggatanya tanpa 
diskriminasi. Bidang kegiatan yang sangat di perhatikan oleh 
organisasi ini adalah: 

a. Pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar 

b. Pengriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan 
studinya.  

Sekolah dasar al-Jami’atul Khair tidak hanya mengajarkan ilmu 
pengetahuan agama, tetapi jugamengajarkan ilmu pengetahuan umum 
seperti lazimnya sekolah dasar biasa, misalnya berhitung, sejarah 
(umumnya sejarah Islam), ilmu bumi, dan lain sebagainya. Kurikulum 



130 | Dr. Hj. Lubna, M.Pd 

dan jenjang kelas telah tersusun dan terorganisir. Bahasa pengantar 
yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Di 
samping anak-anak keturuan Arab, anak-anak Indonesia asli juga 
terdapat di sekolah ini yang berasal dari berbagai daerah. Bahasa 
Belanda tidak diajarkan dan sebagai gantinya bahasa Inggris 
merupakan pelajaran wajib. Untuk memenuhi tenaga guru yang 
berkualitas al-Jami’atul Khairat mendatangkan guru dari daerah-
daerah lain, bahkan dari luar negeri, untuk mengajar dari sekolah 
tersebut. Pada tahun 1907, Haji Muhammad Mansur seoang guru dari 
Padang diminta untuk mengajar di sekolah tersebut karena 
pengetahuannya yang luas dalam bidang agama dan karena 
kemapuannya dalam bahasa Melayu. Al-Hasjimi didatangkan dari 
Tunisia sekitar tahun1911 yang di samping mengajar juga 
memperkenalkan gerakan kepanduan dan olahraga di lingkungan 
sekolah al-Jami’at Khairat. Ia terkenal sebagai orang pertama 
mendirikan kepanduan dilakukan orang-orang Islam Indonesia 
(Deliar Nour, 1988 : 68-69). 

B. Al-Islah Wal-Irsyad 
Organisasi ini didirikan pada tahun 1914 di Jakarta. Pendiri al-

Irsyad adalah kebanyakan pedagang. Organisasi ini mencurahkan 
perhatiannya dalam bidang pendidikan atau permasalahan yang 
timbul terutama pada masyarakat Arab. Namun demikian, orang 
Indonesia non Arab ada juga yang menjadi anggotanya. Dengan 
bekerjasama dengan organisasi Islam yang lain, seperti 
Muhammadiyah dan Persatuan Islam, organisasi al-Irsyad mulai 
mengembangkan perhatian kepada persoalan yang lebih luas yang 
mencakup persoalan Islam di Indonesia umumnya. Lembaga ini juga 
turut serta dalam berbagai kongres Islam pada tahun 1920-an dan 
bergabung pada Majelis Islam A’la Indonesia, ketika federasi ini 
didirikan pada tahun 1937.  

Pemimpin-pemimpin al-Irsyad banyak mengenal tulisan-tulisan 
Abduh tentang pendidikan. Dalam brosur yang dikeluarkan pada 
tahun 1938, mereka banyak mencontoh saran-saran Abduh, yaitu: 
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dalam mendidik seorang anak, hendaknya ditekankan kepada tauhid, 
fiqh dan sejarah. Tauhid akan memungkinkan seorang untuk 
mengembangkan jiwa dan harta tanpa ragu-ragu. Sedangkan fiqh 
akan memperbaiki budi pekerti dan bathin manusia dari segala noda 
serta memberi pelajaran dan hal halal dan haram yang bersandar pada 
dalil  al-Qur’an dan al-Hadits  Nabi. Adapun sejarah Islam harus 
menghidupkan kebenaran Islam dan kegagahan umat Islam 
terdahalu. Secara umum dikemukakan bahwa pendidikan merupakan 
pembentukan watak, pembentukan kemauan, dan latihan untuk 
melaksanakan kewajiban (Zuhaerini dkk., 1986 : 163-164). 

C. Muhammadiyah 
Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 

Nopember 1912 oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang 
diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang tokoh anggota 
Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang 
bersifat permanen. Organisasi ini mempunyai tujuan: "Menyebarkan 
pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW., kepada penduduk bumi 
putera". Lebih jauh tujuannya ialah untuk menegakkan dan 
menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan 
masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
organisasi ini sangat mementingkan pendidikan dan pengajaran yang 
berdasarkan Islam, baik pendidikan di sekolah/madrasah atau 
pendidikan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tidaklah 
mengherankan bila sejak awal berdirinya, Muhammadiyah 
mengutamakan membangun sekolah/madrasah dan mengadakan 
tabligh-tabligh, bahkan juga menerbitkan buku-buku dan majalah-
majalah yang berdasarkan Islam. Di antara sekolah-sekolah 
Muhammadiyah yang besar jasanya ialah:  

a. Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta 

b. Mu'allimin Muhammadiyah Yogjakarta 

c. Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta  

d. Kullliyah Mubalighin/Mubalighat Padang Panjang 
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e. Tabligh School Yogyakarta 

f. H. I. K. Muhammadiyah Yogyakarta 

Selain sekolah-sekolah di atas, masih banyak lagi sekolah-sekolah 
Muhammadiyah, seperti H. L. S. Muhammadiyah Mulo, A. M. S.. 
Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah/Wustha 
Muhammadiyah dan lain-lain. Semua sekolah ini didirikan pada masa 
penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah 
mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang berlipat 
ganda banyaknya dari masa penjajahan Belanda (Yunus, 1990 : 269). 

D. Nahlatul Ulama (NU) 
Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di 

Surabaya. Organisasi ini berdiri atas prakarsa yang datang dari 
berbagai daerah Jawa Timur. Maksud didirikannya organisasi ini 
adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab imam yang empat,  
yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Imam Malik, 
serta mengerjakan segala hal yang menjadi kemaslahatan bagi umat 
Islam. Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan ikhtiar sebagai 
berikut (Yunus, 1990 : 241):  

1. Mengadakan hubungan di antara ulama-ulama yang 
bermazhab tersebut di atas.  

2. Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, 
supaya diketahui apakah kitab tersebut termasuk kitab 
ahlus sunnah wal jamaah atau kitab bid'ah.  

3. Menyiarkan agama Islam berdasarkan mazhab tersebut di 
atas, dengan jalan apa saja yang dianggap baik.  

4. Berikhtiar mengadakan dan memperbanyak sekolah yang 
berdasarkan agama Islam.  

5. Memperhatikan hal yang berhubungan dengan masjid, 
surau, pondok, dan ihwal anak yatim serta para fakir 
miskin.  
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6. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan 
pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tidak dilarang 
agama Islam.  

Dengan demikian, jelas bahwa Nahdlatul Ulama (NU) adalah 
organisasi sosial yang sangat mementingkan pendidikan dan 
pengajaran Islam. Oleh sebab itu, NU mendirikan beberapa 
madrasah di tiap-tiap cabang dan ranting untuk mempertinggi 
kecerdasan dan budi pekerti masyarakat Islam. Sejak masa penjajahan 
Belanda, NU tetap memajukan pesantren dan madrasahnya serta 
mengadakan tabligh-tabligh dan pengajian di samping urusan sosial 
dan juga urusan politik yang dapat dilakukan pada masa itu. Sehingga 
pada akhir tahun 1938, Komisi Perguruan NU telah dapat 
mengeluarkan reglement tentang susunan madrasah-madrasah NU yang 
harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharam 1357 H. atau 1939 M. 
Susunan madrasah-madrasah NU tersebut adalah sebagai berikut 
(Yunus, 1990 : 242):  

a. Madrasah Awaliyah dengan lama belajar 2 tahun 

b. Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 3 tahun  

c. Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar 3 tahun  

d. Madrasah Muallimin Wustha dengan lama belajar 2 tahun  

e. Madrasah Muallimin Ulya dengan lama belajar 3 tahun 

Sejak saat itu pula usaha NU bukan hanya mendirikan dan 
memelihara madrasah-madrasah, mengadakan pengajian dan tabligh-
tabligh, melainkan juga memainkan peranan penting dalam turut serta 
memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari kekuasaan 
penjajah.  

E. Persatuan Islam (Persis) 
Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada permulaan 

tahun 1920-an, ketika orang-orang Islam di daerah lain telah maju 
dalam usaha mengadakan pembaharuan bidang agama. Pendirian 
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organisasi ini diawali dengan adanya ide dalam sebuah pertemuan 
yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala di rumah salah 
seorang anggota kelompok yang berasal dari Sumatera tetapi telah 
lama tinggal di Bandung. Dalam pembicaraan ini, terutama Haji Zam-
Zam dan Haji Muhammad Yunus banyak mengemukakan pikiran-
pikirannya karena mereka memang memiliki pengetahuan yang luas. 
Walaupun mereka berdua adalah pedagang, tetapi mreka memiliki 
banyak kesempatan dan waktu untuk mendalami agama Islam.  

Perhatian Persis tertuju kepada bagaimana menyebarkan cita-cita 
dan pemikirannya. Ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan 
umum, tablightabligh, khutbah, kelompok studi, mendirikan sekolah-
sekolah, dan menyebarkan atau menerbitkan pamlet-pamlet, majalah 
dan kitab-kitab. Penerbitan inilah terutama yang menyebabkan 
luasnya daerah penyebaran pemikirannya. Di samping itu, penerbitan 
ini juga dijadikan sebagai referensi oleh guru-guru dan propagandis-
propagandis organisasi lain, seperti al-Irsyad dan Muhammadiyah 
(Noer, 1988 : 96-97). 

Sebagaimana halnya dengan organisasi Islam lainnya, Persis juga 
memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan pendidikan, 
publikasi, serta tabligh. Dalam bidang pendidikan Persis mendirikan 
sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak dari 
anggota Persis. Tetapi madrasah ini kemudian dikembangkan untuk 
dapat menerima anak-anak lain. Demikian pula kursus-kursus dalam 
masalah agama yang mula-mula dibatasi pada anggotaanggotanya 
turut dikembangkan. Kursus ini terutama membahas soal iman dan 
ibadah dengan menolak segala kebiasaan bid'ah. Masalah yang paling 
menarik saat itu adalah masalah poligami dan nasionalisme. Kegiatan 
lain yang penting dalam rangka kegiatan pendidikan Persis ini adalah 
didirikannya lembaga pendidikan Islam antara lain: Taman Kanak-
Kanak dan HIS (1930), Sekolah MULO (1931), Sekolah Guru (1932). 
Sekolah-sekolah ini didirikan sebagai jawaban atas tuntutan 
masyarakat karena banyaknya sekolah-sekolah swasta di Bandung 
pada waktu itu yang tidak mengajarkan pengajaran agama. Pada tahun 
1938 Persis mempunyai sekolah HIS di lima tempat lain di Jawa 
Barat. Di samping pendidikan Islam, Persis juga mendirikan sebuah 
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pesantren (disebut pesantren Persis) pada bulan Maret 1936 untuk 
membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk 
menyebarkan agama Islam. Pesantren ini kemudian dipindahkan ke 
Bangil Jawa Timur (Noer, 1988 : 101-102). 

Selain lembaga pendidikan yang berada di bawah organisasi 
tersebut di atas, masih terdapat banyak pesantren-pesantren maupun 
sekolah-sekolah Islam yang independen. Dilihat dari bentuk dan sifat 
pendidikannya, lembaga-lembaga pendidikan Islam ada yang bersifat 
formal seperti madrasah dan sekolah, dan ada juga yang bersifat non 
formal seperti langgar, surau, rangkang, dan pondok pesantren.  
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BAB IX 
MENCERMATI PERKEMBANGAN PERGURUAN 

TINGGI AGAMA ISLAM 

 

A. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri  
Perkembangan negara dan tuntutan untuk mengisi kemerdekaan 

membutuhkan lebih banyak tenaga terdidik, tidak hanya untuk 
tingkat dasar dan menengah, tetapi juga tingkat tinggi. Lebih-lebih 
lagi bagi perkembangan tugas Departemen Agama, makin dituntut 
tenaga ahli lulusan perguruan tinggi khususnya dalam bidang ilmu 
agama Islam. Kebutuhan akan perguruan tinggi agama Islam 
merupakan tuntutan umat Islam. Mengingat masih banyaknya lulusan 
madrasah yang melanjutkan studinya ke negara-negara Timur Tengah 
karena di dalam negeri tidak ada satupun perguruan tinggi agama 
milik pemerintah. 

Usaha pembentukan Perguruan Tinggi Islam Negeri baru 
menjadi kanyataan setelah berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri (PTAIN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 
1950. PTAIN ini diambilkan dari Fakultas Agama Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta. Alasan pendirian PTAIN ini dapat 
disimak dalam konsideran peraturan tersebut: 

 Bahwa oleh masyarakat banyak dihajatkan tenaga ahli ilmu 
keagamaan pada umumnya untuk ditugaskan dalam beberapa 
lapangan pemerintah; bahwa sekarang telah sangat dirasakan 
kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam ilmu keagamaan Islam; 
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 Bahwa untuk mencapai keahlian tersebut, hingga kini pelajar-
pelajar Indonesia terpaksa mengikuti pelajaran pada 
perguruan-perguruan tinggi di luar negeri yang tidak 
mempunyai hubungan yang saksama dengan madrasah-
madrasah di Indonesia; 

 Bahwa oleh karena itu perlu diadakan Perguruan Tinggi 
Agama Islam yang sesuai dengan hajat masyarakat dan 
keadaan di Indonesia. 

Pendirian PTAIN ini atas persetujuan bersama Menteri Agama 
RIS di Jakarta (KH. Wahid Hasyim) dan Menteri Agama RI di 
Yogyakarta (KH. Faqih Usman) dan juga putusan sidang kabinet 
Republik Indonesia tanggal 11 dan 12 Agusutus 1950. peraturan 
Pemerintah no. 34 ini ditandatangani oleh Mr. Assaat selaku 
pemangku jabatan Presiden RI pada tanggal 14 Agustus 1950. Dalam 
PP ini ditentukan maksud (tujuan) PTAIN adalah ”untuk memberi 
pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mempertahankan dan 
memperdalam ilmu pengetahuan tentang Agama Islam”. 
Penyelenggaraan dan hari penetapan pembukaan PTAIN diserahkan 
kepada Menteri Agama bersama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI. Ketentuan terakhir ini dimaksudkan untuk menjaga 
supaya derajat dan sifat perguruan tinggi ini –yang menjadi negeri– 
tidak berbeda dengan perguruan tinggi negeri lain. 

Mengamati Peraturan Pemerintah tersebut, tampak bahwa tujuan 
pendirian PTAIN bukan hanya untuk menyiapkan pegawai 
Departemen Agama karena PTAIN bukan perguruan tinggi 
kedinasan, tetapi perguruan tinggi yang mempersiapkan tenaga ahli 
dalam ilmu pengetahuan agama Islam. Berdasarkan tujuan ini, maka 
dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
No. K/1.14641 tahun 1951 (agama) dan 28665/ Kab tahun 1951 
(pendidikan) tanggal 21 Oktober 1951 diatur penyelenggaraan 
PTAIN. Dalam peraturan itu ditentukan lama pendidikannya 4 tahun 
dan baru di tingkat Baccolariat dan Doktoral diperbolehkan memilih 
jurusan yaitu jurusan tarbiyah, qadha’, dan dakwah. Mata kuliah yang 
diberikan di samping ilmu pengetahuan agama Islam, diajarkan juga 
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mata kuliah umum dengan dasar dan keinsyafan akan pendirian hidup 
dan yang luas dan kuat kepada mahasiswa selaras dengan tujuannya. 
Mata kuliah umum tersebut antara lain ilmu pendidikan dan 
kebudayaan, ilmu jiwa, pengantar hukum, asas-asas hukum publik 
dan hukum privat, etnologi, sosiologi, dan ekonomi. 

B. Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) 
Berdirinya PTAIN diikuti lagi dengan dibukanya ADIA 

(Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta. ADIA ini didirikan oleh 
kebutuhan guru agama mendapat pendidikan tinggi untuk bertugas di 
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di rasa kurang lebih-lebih 
dengan makin banyaknya dibuka PGA di seluruh tanah air. 
Kebutuhan ini tampaknya belum dapat dipenuhi oleh PTAIN yang 
memang bukan perguruan tinggi kedinasan. Oleh karena itu, 
berdasarkan Penetapan Menteri Agama no. 1 tahun 1957 tertanggal 1 
Januari 1957 didirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama). 
Perkuliahan pertama dimulai tanggal 17 Junni 1957. 

ADIA dimaksudkan untuk mendidik dan mempersiapkan 
pegawai negeri untuk mencapai ijazah pendidikan semi-akademi dan 
akademi untuk dijadikan ahli didik agama di sekolah-sekolah lanjutan 
umum, kejuruan, maupun agama. Sedangkan tujuan umumnya adalah 
untuk mempertinggi mutu derajat pendidikan budi pekerti dari 
pengajaran agama di sekolah lanjutan umum, kejuruan, maupun 
agama. Jurusan-jurusan pada ADIA pada mulanya hanya jurusan 
Pendidikan Agama dan Sastra Arab. Baru pada tahun 1959 
bertambah dengan dibukanya Jurusan Imam Tentara. 

Kalau PTAIN secara struktural berada dalam pembinaan 
Departemen Agama (Sekretariat), ADIA secara struktural berada di 
bawah Jawatan Pendidikan Agama. Sebagai suatu akademi Dinas 
mahasiswa ADIA adalah pegawai negeri yang bernaung di bawah 
Jawatan Pendidikan Agama dengan status guru Agama/guru 
madrasah. 
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C. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
IAIN merupakan gabungan dari PTAIN Yogyakarta dan ADIA 

Jakarta, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tanggal 9 
Mei 1960 yang ditandatangani oleh Djuanda selaku pemangku jabatan 
Presiden. Dalam penjelasan Peraturan Presiden tersebut antara lain 
disebutkan latar belakang dan alasan pendirian IAIN. 

”Mengingat akan sejarah Indonesia dalam lapangan kehidupan 
kerohaniannya zaman-zaman lampau (Sriwijaya, Mataram, dan 
lain-lain) serta kehidupan kerohanian negara-negara Timur 
lainnya dengan Universitas Al Azhar dan Universitas Aligarh 
umpamanya, serta mengingat pula akan pertumbuhan negara-
negara Afrika yang kebanyakan memeluk agama Islam, pantaslah 
kiranya Pemerintah mencurahkan lebih banyak perhatiannya 
kepada pertumbuhan pendidikan tinggi tentang agama serta ilmu 
pengetahuan Islam ini”. 

Kini Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri telah berkembang 
dan tidak dapat lagi dimasukkan dalam satu Fakultas. Lebih-lebih lagi 
jika diingat bahwa ilmu pengetahuan Islam adalah luas sekali, yang 
sebagaimana diketahui meliputi segala kegiatan kehidupan manusia, 
maka suatu fakultas tidak akan dapat menampung keseluruhannya itu. 
Perkembangan Perguruan Tinggi Negeri sudah sedemikian rupa 
sehigga dapat diarahkan pertumbuhannnya ke arah Al-Azhar. Lain 
daripada itu di samping Perguruan Tinggi Agama Islam yang 
maksudnya untuk mencukupi tenaga-tenaga ahli dalam lapangan 
pendidikan yang diperlukan oleh dinas dan masyarakat. 

Mengingat hal-hal di atas itu semuanya maka sekarang telah tiba 
waktunya untuk menggabungkan Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta 
menjadi Institut Agama Islam Negeri yang kedudukan hukumnya 
seperti Institut Tekhnologi di Bandung (Peraturan Pemerintah No. 
VI Tahun 1959) agar supaya ada pimpinan yang satu, untuk 
kelancaran serta kesempurnaan penyelenggaraan pendidikan tinggi 
tentang agama dan ilmu pengetahuan Islam itu”. 
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PTAIN yang semula mempunyai jurusan-jurusan Tarbiyah, 
Qadha, dan Dakwah serta ADIA dengan jurusan-jurusan Pendidikan 
Agama, Sastra Arab, dan Imam Tentara dalam penggabungannya 
berubah menjadi empat fakultas yaitu: 1) Jurusan Tarbiyah dan 
Pendidikan Agama menjadi Fakultas Tarbiyah di Jakarta, 2) Jurusan 
Qadha menjadi Fakultas Syari’ah di Yogyakarta, 3) Jurusan Da’wah 
menjadi Fakultas Ushuluddin di Yogyakarta, dan 4) Jurusan Sastra 
Arab menjadi Fakultas Adab di Jakarta. Sedangkan Jurusan Imam 
Tentara dihapuskan. 

Dari dua bentuk perguruan tinggi sebelum PTAIN dan ADIA 
tampak adanya dua orientasi tujuan yang agaknya berbeda. Hal 
tersebut sesuai pula dengan nama dua lembaga pendidikan itu. Oleh 
karena itu, orientasi PTAIN bersifat jangka panjang karena lembaga 
ini mepersiapkan para pemikir (ilmuwan Islam) dan pemegang 
kendali kegiatan pembinaan agama dan pembinaan kehidupan 
beragama dalam masyarakat. Sedangkan ADIA berorientasi kepada 
kebutuhan praktis jangka pendek, yaitu meningkatkan kemampuan 
para guru yang mengajar agama di sekolah-sekolah umum, kejuruan, 
dan madrasah di lembaga pendidikan formal serta menjadi pegawai 
negeri di lingkungan Departemen Agama. 

 Setelah PTAIN dan ADIA menjadi IAIN, tujuan pendirian 
IAIN tidak jauh berbeda dengan tujuan PTAIN, yaitu ”memberi 
pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan 
memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam”. Namun 
dalam perkembangannya orientasi pencetakan pegawai negeri 
menjadi lebih menonjol. Hal ini dikarenakan makin luasnya lapangan 
kerja di kantor-kantor pemerintah dan masyarakat yang 
membutuhkan alumni IAIN. 

Pergeseran orientasi tujuan IAIN tampak setelah dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1972. dalam aturan itu 
disebutkan bahwa ”IAIN adalah suatu institut/universitas serta 
menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu 
pengetahuan agama Islam”. Pada pasal berikutnya disebutkan 
maksud dan tujuan IAIN yaitu: 
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1. Membentuk sarjana-sarjana muslim yang berakhlak mulia, 
berilmu dan cakap, serta mempunyai kesadaran 
bertanggungjawab atas kesejahteraan umat dan masa depan 
bangsa dan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

2. Mencetak sarjana-sarjana muslim/pejabat-pejabat agama 
Islam yang ahli untuk kepentingan Departemen Agama, 
maupun untuk kepentingan instansi lain yang memerlukan 
keahlian di dalam agama Islam serta untuk memenuhi 
keperluan umum. 

Maksud dan tujuan IAIN pada peraturan tersebut tampaknya 
ingin menggabungkan tujuan pendirian PTAIN dan tujuan pendirian 
ADIA. Namun dalam kenyataannya, orientasi pada pencetakan 
pejabat lebih menonjol dibandingkan orientasi kepada penyiapan para 
pemikir Islam. Mungkin ini pula penyebab adanya kakhawatiran 
IAIN belum mampu mencetak para ulama, seperti yang dilontarkan 
beberapa pihak. 

Selama perjalanannya sampai saat ini IAIN telah berkembang 
pesat, terutama setelah wakil-wakil rakyat di MPRS menyuarakan 
besarnya hasrat daerah-daerah yang kuat agamanya untuk mendirikan 
suatu fakultas agama negeri di daerahnya. Hasrat tersebut tercermin 
dalam ketetapan MPRS tanggal 3 Desember 1960 no. 
II/MPRS/1960, lampiran A Bidang Mental 
Agama/Kerokhanian/Penelitian ad. 2 sub a terutama ad. 7, disusul 
lagi dengan Resolusi MPRS no. 1/Res/MPRS/1963, lampiran A ad. 
5, yang dengan tegas meminta perluasan IAIN. 

Setelah adanya ketetapan MPRS tersebut, berdirilah banyak 
fakultas agama di seluruh Indonesia, sehingga pada tahun 1963 saja 
sudah bertambah 10 fakultas baru di lingkungan IAIN Yogyakarta. 
Untuk memudahkan pembinaannya, berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama No. 49 tahun 1963, tanggal 25 Februari 1963, ditetapkan 
pembagian IAIN pembina menjadi dua buah yaitu 1) IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta yang membawahi fakultas-fakultas di daerah 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan 
Maluku, dan 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membawahi 
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fakultas yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. 
Perkembangan fakultas yang demikian pesat di daerah-daerah itu 
mendorong lahirnya Peraturan Presiden No. 27 tahun 1963, tanggal 5 
Desember 1963, yang menyatakan dimungkinkannya pembentukan 
IAIN baru bagi daerah-daerah yang mempunyai sekurang-kurangnya 
tiga jenis fakultas. 

Buah dari Peraturan Presiden ini maka fakultas-fakultas IAIN 
berjumla 104 fakultas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
Sedangkan IAIN induk menjadi 14 buah seperti yang kita kenal saat 
ini yaitu: 

1. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, didirikan berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960; 

2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, didirikan berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama No. 49 tahun 1963; 

3. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, didirikan berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama No. 87 tahun 1964; 

4. IAIN Raden Fatah Palembang, berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama No. 87 tahun 1964; 

5. IAIN Antasari Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama No. 87 tahun 1964; 

6. IAIN Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama No. 20 tahun 1965; 

7. IAIN Alauddin Ujung Pandang, berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama No. 79 tahun 1965; 

8. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama No. 57 tahun 1966; 

9. IAIN Imam Bonjol Padang, berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama No. 77 tahun 1966; 

10. IAIN Sultan Thaha Saefuddin Jambi, berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama No. 84 tahun 1967; 
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11. IAIN Raden Intan Tanjung Karang Lampung, berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama No. 189 tahun 1968; 

12. IAIN Wali Songo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama No. 31 tahun 1970; 

13. IAIN Sultan Syarif Qosim Pekanbaru, berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama No. 194 tahun 1970; 

14. IAIN Sumatera Utara Medan, berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama No. 97 tahun 1973. 

 

Kalau pada dasarnya fakultas di lingkungan IAIN terdiri dari 
empat jenis yaitu Fakultas Syari’ah, Tarbiyah, Ushuluddin, dan Adab, 
dalam perkembangannya bertambah satu jenis lagi, yaitu fakultas 
Dakwah. Perubahan terjadi pada jenis jurusan di fakultas-fakultas 
tersebut. 

Perkembangan IAIN yang sangat pesat itu, ternyata membawa 
dampak pada kemandekan mutu. Tenaga dosen yang berkelayakan 
yang jumlahnya sedikit terpaksa harus disebar ke seluruh daerah. 
Akibat tenaga sangat kurang, penerimaan dosen baru tidak begitu 
ketat. Di samping itu, pertambahan jumlah IAIN tidak ditunjang oleh 
kenaikan anggaran dan pengembangan sarana fisik. Untuk mengatasi 
masalah ini setelah tahun 1973 program IAIN yang utama adalah 
peningkatan mutu dan penyetopan pembukaan fakultas baru. Malah 
dilakukan penghapusan dan relokasi fakultas-fakultas yang dianggap 
kurang layak dan sulit berkembang. Berdasarkan Keputusan Presiden 
No. 9 tahun 1987, jumlah IAIN tetap dipertahankan 14 buah dengan 
jumlah fakultas 90 buah dan jenis fakultas tetap sama. Namun 
demikian, perkembangan ini diikuti dengan penguatan status dan 
posisi IAIN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1985, 
tanggal 4 Juli 1985, status IAIN makin kuat dan sejajar dengan 
perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap 
pendidikan agama Islam tetap konsisten seperti ketika mendirikan 
PTAIN. 
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D. Reformulasi Studi Keislaman di Perguruan Tinggi 
Islam  

1. Seputar STAIN 

Semenjak diresmikannya IAIN Yogyakarta tahun 1960, dengan 
segera bermunculan fakultas cabang di pelbagai nusantara. Melihat 
geliat ini, pemerintah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan 
fakultas-fakultas tersebut menjadi mandiri. Setelah IAIN berjumlah 
14 buah, maka dapat dibayangkan betapa pesatnya perkembangan 
fakultas cabang dan kelas-kelas jauh yang ikut berdiri di kota-kota 
sekitar (baca: kota kecil). Hal ini bukan tidak disadari, tetapi memang 
disengaja dan terprogram dilakukan oleh peerintah khususnya 
pengelola IAIN induk, sebagai upaya untuk memberikan layanan 
pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat Muslim yang 
berdomisili jauh dari kota-kota provinsi di mana umumnya IAIN 
tersebut didirikan. 

Di satu sisi, kemunculan sejumlah cabang ini memang dapat 
melayani masyarakat secara lebih luas dengan menampung lebih 
banyak mahasiswa dari daerah-daerah. Tetapi di sisi lain, ada kendala 
yang timbul. Kendala tersebut terutama pada aspek manajerial pada 
tingkat IAIN induk, sebagai akibat panjangnya rentang birokrasi. Di 
samping itu, jauhnya posisi pengambilan keputusan (decision maker) 
telah turut memperlambat kinerja fakultas cabang sehingga tidak 
dapat berperan maksimal. 

Sadar akan permasalahan ini, maka muncul gagasan untuk 
melakukan rasionalisasi organisasi. Titik kulminasi gagasan ini adalah 
Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang melepaskan fakultas-
fakultas cabang IAIN menjadi 33 perguruan tinggi mandiri dan 
terlepas dari 14 IAIN induk yang ada. Setidaknya terdapat tiga 
pertimbangan yang mendasari terbitnya regulasi (Kepres) pendirian 
STAIN tesebut, yakni: 

1. Bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 
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seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang 
luhur, meiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, 
serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan; 

2. Bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai 
peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan 
pandidikan nasional; dan 

3. Bahwa untuk meningkatkan efisensi, efektivitas, dan kualitas 
pendidikan di IAIN, maka dipandang perlu melakukan 
penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang 
berlokasi di luar IAIN induk. 

Dengan berlakunya keputusan presiden No. 11 di atas, maka 
semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN 
induk, diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan tinggi yaitu 
STAIN. Sama halnya dengan IAIN, STAIN juga berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. 

 

Rekapitulasi Data Pendidikan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri 

NO. NAMA STAIN TAHUN BERDIRI 
1. STAIN Padang Sidempuan Sihitang 

Sumut 
1997 

2. STAIN Prof. Dr. Mahmud Yunus 
Batusangkar Sumbar 

1997 

3. STAIN Sjech M. Jambek Bukit 
Tinggi  Sumbar  

1997 

4. STAIN Kerinci Sungai Penuh Jambi 1997 
5. STAIN Curup Bengkulu 1997 
6. STAIN Bengkulu  1997 
7. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung 1997 
8. STAIN Cirebon 1997 
9. STAIN Purwokerto 1997 
10. STAIN Surakarta 1997 
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11. STAIN Kudus 1997 
12. STAIN Salatiga 1997 
13. STAIN Pekalongan 1997 
14. STAIN Ponorogo 1997 
15. STAIN Tulungagung 1997 
16. STAIN Kediri 1997 
17. STAIN Jember 1997 
18. STAIN Pamekasan 1997 
19. STAIN Malang 1997 
20. STAIN Sultan Maulana Hasanuddin 1997 
21. STAIN Pontianak 1997 
22. STAIN Palangkaraya 1997 
23. STAIN Samarinda 1997 
24. STAIN Manado 1997 
25. STAIN Datokrama Palu 1997 
25. STAIN Malang 1997 
27. STAIN Watampone Sulsel 1997 
28. STAIN Pare-Pare Sulsel 1997 
29. STAIN Palopo Sultra 1997 
30. STAIN Sultan Qaimuddin Sultra 1997 
31. STAIN Sultan Amai Gorontalo 1997 
32. STAIN Ambon 1997 
33. STAIN Ternate 1997 

Catatan: Beberapa dari STAIN di atas telah bermetamorfosa menjadi 
IAIN (seperti IAIN Mataram), bahkan UIN (seperti UIN Malang) 

 

Dengan terbentuknya 33 STAIN, maka pengembangan IAIN 
mengalami babak baru. Setidaknya ada dua asumsi situasi yang 
diharapkan timbul dari kebijakan ini, yaitu pertama, dengan 
pelimpahan kewenangan (baca: otonomi) penuh ini, diharapkan studi 
(Islam) di daerah-daerah dapat berdaya dan berkembang secara lebih 
mandiri. Dan kedua, beban yang dipikul IAIN induk terkurangi 
sehingga dapat lebih berkonsentrasi mengelola fakultas-fakultas di 
lingkungan IAIN (induk). Dampak positif memang cukup terasa dan 
terlihat, di mana beberapa STAIN yang kuat menjadi lebih kuat dan 
berkembang lebih cepat, dan dalam batas-batas tertentu dapat 
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mengimbangi atau malah melampaui laju perkembangan bekas IAIN 
induknya. Namun, di banyak STAIN, masih didapati kendala; yakni 
kemandirian yang diharapkan ternyata tidak muncul dengan serta-
merta seiring dengan status baru disandang (STAIN). Terlebih lagi 
transfer dan subsidi tenaga manajemen dari bekas IAIN induknya 
menjadi lebih sulit dilakukan. Hal ini mengakibatkan STAIN yang 
lemah semakin lemah atau mengalami stagnasi. Dampak lain dari 
pendirian STAIN ialah bahwa kurikulum IAIN sejak 1997 ternyata 
telah diatur dan diperlakukan seperti STAIN, khususnya dalam 
mengelompokkan MKDK dan MKK sehingga pada dosen merasa 
seolah-olah kehilangan keberadaan fakultas mereka dan perbedaan 
kurikulum IAIN antar fakultas menjadi semakin tak jelas. Sebabnya 
ialah bias dan digunakannya asumsi STAIN yang tentu saja tidak 
mempunyai fakultas-fakultas, bahkan nama-nama fakultas itu disebut 
sabagai jurusan pada STAIN (www.ditpertais.net). 

Sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Keputusan 
Presiden No. 11 tahun 1997 di atas, agaknya STAIN mengemban 
misi yang sejalan dengan perguruan tinggi, melaksanakan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan 
agama Islam. 

2. Ke Arah Perubahan IAIN 

Upaya reposisi IAIN sebagai lembaga ilmu dan studi Islam 
sebagai ilmu perlu segera dilakukan. Secara kasuistik, pembaruan 
IAIN memang sudah dilakukan sejak dekade 1970-an. Namun, secara 
keseluruhan perkembangan IAIN ini baru terlihat pada era 1980-an. 
hal ini dapat diamati dari peran-peran IAIN yang semakin modern 
dan intelektual (Dhofier, dalam www.ditpertais.net/artikel.asp).  

Pada rapat kerja rektor IAIN se-Indonesia beberapa tahun yang 
lalu, telah didiskusikan perkembangan program studi dan langkah-
langkah pembaruan pola pendidikan pada IAIN. Pengembangan 
program studi dan pembaruan pendidikan serta kurikulum IAIN, 
selain diarahkan kepada konsep keterkaitan dan keterpaduan (link and 
match), juga ruang lingkup studi keislaman akan diperluas. Dan yang 
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tidak kurang penting adalah kaji ulang terhadap konsep pendidikan 
dikotomik, di mana ilmu agama berorientasi ke langit dan ilmu 
pengetahuan berorientasi ke bumi. Atau dengan istilah lain, agama 
untuk akhirat dan iptek untuk kekinian. 

Nuansa dikotomis selama ini, akan membahayakan dan 
mengganggu pengembangan pemikiran keislaman yang telah 
dilakukan oleh pemikir-pemikir pembaruan Islam, untuk meletakkan 
posisi Islam pada ranah pemikiran modern. Pada tahun-tahun 
pertama dekade ini, mucul gagasan-gagasan baru dalam usaha 
pengembangan pendidikan tinggi Islam, khususnya Institut Agama 
Islam negeri (IAIN). Secara keseluruhan, gagasan-gagasan itu 
merupakan pemikiran untuk menghindari kebutuhan pembaruan 
yang telah berlangsung sejak pertengahan dekade 1970-an. sudah 
menjadi keprihatinan banyak kalangan, bahwa kajian Islam di 
perguruan-perguruan tinggi Islam, nampaknya berhenti pada dasar-
dasar rasionalisme dan komparatifisme, yang sudah diletakkan oleh 
tokoh-tokoh pembaru seperti Harun Nasution dan Mukti Ali. 

Padahal, belakangan ini muncul kebutuhan dan tuntutan baru 
yang lebih kompleks sehingga memerlukan usaha-usaha pembenahan 
aademis lebih lanjut. Dalam hal ini, IAIN diharapkan mampu 
mengembangkan kajian-kajian keislaman yang lebih kontekstual dan 
tidak lagi doktrinal, dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan 
sainstifik, khususnya ilmu-ilmu sosial modern. 

Meskipun berbagai upaya telah ditempuh untuk menyatukan 
displin ilmu umum dengan ilmu agama agar berada dalam satu atap 
seperti yang dilakukan PTIS dan IAIN, namun hingga kini belum 
menemukan formula yang cocok. Salah satu cara yang diupayakan 
adalah menyandingkan fakultas-fakultas agama dengan fakultas-
fakultas umum. Suatu kenyataan yang banyak dihadapi oleh IAIN 
adalah terjadinya ketidakseimbangan arus peminat dari dua fakultas 
tersebut. Peminat fakultas umum cenderung lebih banyak daripada 
fakultas agama. Bahkan ketidakseimbangan ini juga menjurus pada 
segi kualitas dan kemampuan prasyarat pendidikan, terutama 
kemampuan intelektual atau tingkat kecerdasan. Bahkan fakultas 
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agama pada beberapa PTIS atau IAIN sudah mencapai stadium 
”koma”, dan cencerung dihidup-hidupkan dengan berbagai cara. 
Akhirnya fakultas ini lebih berfungsi sebagai pelengkap, agar PTIS 
atau IAIN tidak kehilangan identitasnya sebagai perguruan tinggi 
Islam. Alasan lain kenapa fakultas agama tidak diminati, yaitu adanya 
kejenuhan yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga pengajar dan 
monotonnya metode yang digunakan. Bahkan kajan-kajian yang 
dilakukan di fakultas agama, hanya berupa metafora-metafora dan 
kurang mengandung daya kritis. Bahkan dikalangan mahasiswanya 
pun, kajian-kajian ilmu agama itu hanya dijadikan ilmu pengetahuan 
saja, tetapi tidak diaplikasikan atau direalisasikan dalam kehidupan 
sehari-hari (Fadjar, 199 : 107) 

Di damping persolan yang sifatnya internal, IAIN juga harus 
berhadapan dengan suatu era yang penuh dengan tantangan, yaitu era 
globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh para pengamat sosial bahwa 
dalam era ini terjadi revolusi informasi yang ditandai oleh tingginya 
prestasi umat manusia dalam teknologi informatika. Pada 
kenyataanya, di samping membawa kemudahan dalam mencari 
informasi, globalisasi tetapi juga menimbulkan hal lain, yaitu 
munculnya akulturasi asimetris atau pola hubungan yang timpang 
antara negara maju dengan negara berkembang sehingga melahirkan 
tingkat kompetisi yang sangat tinggi dalam masyarakat atau bangsa. 
Dalam situasi semacam ini, kualitas atau mutu akan menjadi 
pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk suatu lembaga 
khususnya lembaga pendidikan. 

Dengan kenyataan seperti ini, tentu saja orang akan memilih 
lembaga yang dapat melahirkan generasi-generasi yang intelektual, 
baik dalam bidang ilmu umum atau ilmu agama atau yang seing kita 
sebut dengan generasi yang paripurna. 

Selain harus menghadapi era globalisasi yang menuntut adanya 
kesiapan, IAIN juga dihadapkan pada tantangan otonomi perguruan 
tinggi yang sudah ditetapkan sejak tahun 2003 lalu. Konsep otonomi 
perguruan tinggi menuntut lembaga perguruan tinggi tidak hanya 
memiliki kamampuan finansial, tetapi juga secara berkelanjutan 
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melakukan peningkatan kualitas. Sementara itu, perlu ditegaskan 
bahwa kualitas perguruan tinggi di Indonesia termasuk IAIN, secara 
umum masih rendah, khususnya dibandingkan dengan lembaga 
serupa di kawasan regional (Asiaweek, edisi Mei 1997. berhadapan 
dengan tantangan tersebut, kalangan IAIN harus lebih menonjolkan 
academic expectition. Dan di kalangan IAIN menjadi lembaga akademis 
adalah lebih penting daripada mempertahankan IAIN sebagai 
lembaga keagamaan atau dakwah. 

Berkaitan dengan hal di atas, ada beberapa agenda yang harus 
dilaksanakan oleh IAIN, antara lain: pertama, meningkatkan kulitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), dosen, dan karyawan di lingkungan 
IAIN; kedua, membuka jaringan kerjasama (network) baik dengan 
universitas dalam negeri maupun luar negeri; dan ketiga, memperluas 
wacana keilmuan yang tidak terbatas pada kajian Islam yang bercorak 
normatif saja, tetapi juga harus membuka kajian-kajian dalam bidang 
pengetahuan yang yang selama ini jauh dari IAIN. Dengan 
melaksanakan agenda-agenda tersebut, IAIN diharapkan mampu 
menghadapi tantangan zaman serta bersaing dengan universitas-
universitas umum lainnya. 

3. Transformasi IAIN atau STAIN menuju UIN 

Gagasan pembaruan IAIN paling mutakhir yang muncul bahkan 
dalam skala yang lebih besar, yakni mengembangkan IAIN menjadi 
universitas Islam (UIN). Ini berkaitan dengan isu perlunya islamisasi 
ilmu pengetahuan, dalm rangka menutupi kehampaan mental dan 
spiritual dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Mauleman 
(2000, dalam www.ditpertais.net/artikel) berpandangan setidaknya 
ada dua alasan yang disebutkan dalam berbagai kesempatan bagi 
gagasan ini, dan keduanya berbeda. Pertama, adalah kehendak untuk 
memenuhi harapan umat Islam dengan memberi mereka kedudukan 
yang lebih penting dalam pendidikan nasional. Argumen ini berkaitan 
dengan teori keberadaan golongan ”sekular” dan ”Islam” dalam 
masyarakat Indonesia, yang masing-masing perlu diberi ”hadiah”. 
Barangkali argumen tersebut juga berkaitan dengan sejumlah analisis 
politik yang muncul baru-baru ini dan menyatakan bahwa pada 



152 | Dr. Hj. Lubna, M.Pd 

periode terakhir umat Islam telah meraih tempat lebih baik dalam 
struktur politik dan sosial Indonesiai. Argumen itu tampaknya juga 
berkaitan dengan aspirasi sebagian golongan Muslim berpendidikan 
tinggi untuk menempati kedudukan lebih penting dalam 
pembangunan nasional. Secara eksplisit semua persoalan tersebut 
tampak berkaitan, tetapi keterkaitan tersebut masih berkelindan dan 
menjadi objek perdebatan serta membutuhkan analisis lebih lanjut. 
Argumen lebih jelas untuk membenarkan pengembangan UIN adalah 
bahwa keberhasilan pembangunan nasional sebagian besar tergantung 
pada kualitas umat Islam, yang merupakan umat beragama terbesar di 
Indonesia. 

Kedua, adanya keinginan memadukan kembali ilmu pengetahuan 
dan teknik, di satu pihak, dan agama di pihak lain, setelah dipisahkan 
oleh pemikiran Barat modern. Aspirasi itu diilhami oleh berbgai 
perdebatan di luar negeri tentang ”Islamisasi ilmu pengetahuan” serta 
tema-tema serupa. Namun, perdebatan di luar Indonesia itu belum 
menghasilkan kesepakatan mengenai sejumlah persoalan mendasar, 
dan mereka yang terlibat dalam diskusi tentang perubahan IAIN 
menjadi Universitas Islam belum menghasilkan lebih dari sekedar 
pernyataan umum mengenai pemaduan kembali dua bidang tersebut. 
Argumen serupa adalah keinginan menjembatani jurang antara kaum 
Muslim yang dididik pada universitas umum dan yang dididik di 
IAIN. Keinginan itu, sebagaimana telah kita lihat, tidak baru. 

Terlepas dari pelbagai analisis-spekulatif yang bermunculan, 
perubahan bentuk IAIN menjad UIN menggambarkan terjadinya 
pengembangan kajian studi yang digeluti selama ini. Ketika masih 
PTAIN dan ADIA, fokus kajian terbatas pada penyiapan tenaga 
profesional guru agama di madrasah dan sekolah umum, tenaga 
hakim, imam dan mubaligh. Kemudian ketika menjadi IAIN, fokus 
kajian studi agama menjadi lebih luas yang mencakup tarbiyah, adab, 
syariah, dan dakwah. Demikian pula ketika menjadi universitas, fokus 
kajian menjadi lebih luas lagi bukan hanya kajian agama, tapi juga 
kajian studi ilmu umum. 



Pendidikan Islam: Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | 153 

Dengan menjadi universitas, kemungkinan pengembangan 
disiplin-disiplin ilmu dapat dilakukan dan dapat dipadukan dengan 
tradisi kajian Islam yang sudah berkembang. Gagasan ini juga untuk 
menolong IAIN dari keterasingan yang lebih jauh dalam tata 
pergaulan penddikan tinggi. Gagasan-gagasan yang muncul, di satu 
sisi menunjukkan adanya dinamika dalam mengembangkan 
pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Tetapi dilihat dari 
ketidaktuntasan dan ketidaktegasan dalam pengembangannnya, aneka 
gagasan itu agaknya menunjukkan bahwa dunia pendidikan tinggi 
Islam memang sedang dalam masa transisi. Memasuki periode 
modern, pendidikan tingggi Islam mengalami kesenjangan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah kuat 
mempengaruhi peradaban umat manusia. Kesenjangan itu telah 
menghadapkan dunia pendidikan tinggi Islam pad tiga situasi yang 
buruk, pertama, dikotomi yang berkepanjangan antara ilmu agama dan 
umum; kedua, keterasingan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dan 
realitas kemodernan; dan ketiga, menjauhnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dari nilai-nilai agama. 

Merespon ketiga situasi ini, para sarjana muslim modern 
mengusulkan perlunya usaha memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-
ilmu modern, antara lain dengan memunculkan gagasan dan proyek 
islamisasi ilmu pengetahuan. Substansi islamisasi ilmu pengetahuan 
agaknya didasarkan pada panggilan universal, ketika dunia ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern memerlukan landasan moral dan 
spiritual yang konsisten. 

Spirit universalitas (Islam) ini dipandang sulit diterjemahkan 
selama lembaga pendidikan tinggi Islam masih menggunakan baju 
IAIN atau STAIN. Makna universalitas Islam harus lebih luas 
daripada bidang-bidang kajian Islam konvensional yang selama ini 
dilakukan IAIN/STAIN. Samsulhadi (2004) berpandangan bahwa 
semestinya universalitas Islam dimaknai sebagai suatu peradaban 
kosmopolit yang mencakup apapun jua tentang kesemestaan alam. 
Secara demikian, maka derajat Islam yang konon rahmatan lil ’alamin 
menjadi relevan. Pemikiran normatif-ideologis ini, secara tidak 
langsung mengandaikan bahwa pesan universalitas Islam terlalu luas 
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untuk diakomodir IAIN/STAIN. Konsep IAIN/STAIN dinilai tidak 
mampu mewadahi spirit ke-semestaan Islam secara keseluruhan. 

Adapun pemikiran praktisnya, gagasan transformasi 
IAIN/STAIN menjadi UIN mengandaikan para sarjana Muslim 
memiliki ruang gerak yang lebih luas, agar dapat mengabdi secara 
total dengan mengambil peran yang lebih signifikan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dalam wadah baru bernama universitas, maka 
problem keilmuan Islam klasik yakni taksonomi ilmu pengetahuan 
yang dikotomik segera dapat dipecahkan. Konsep UIN dipandang 
mampu mewujudkan integrasi dan sintesis ilmu-ilmu keislaman 
(agama) dengan ilmu-ilmu umum (sains) dalam sebuah bangunan 
peradaban Islam. Dalam integrasi dan sintesis ini, ilmu-ilmu 
keislaman seperti tarbiyah, ushuluddin, syari’ah, dakwah, adab, dan 
lainnya, diletakkan sebagai the basic of knowledge. Pada aras ini, wahyu 
(al Quran dan al Hadits) diposisikan secara berdampingan dengan 
akal, observasi, dan eksperimentasi. Dua sisi keilmuan secara 
berdampingan aktif dan simultan akan melahirkan bidang-bidang 
keilmuan alam, sosial, dan humaniora. 

Dengan demikian, sesungguhnya UIN adalah bursa pemikiran, 
pengembangan wawasan keislaman yang tidak sekedar menjadi bekal 
sarjana sebagai prodeknya, tetapi lebih luas dari pada itu, juga sebagai 
pegangan dan arah perjuangan umat Islam Indonesia untuk masa 
yang akan datang. Tidak ada alasan bahwa tugas-tugas pengembangan 
ilmu pengetahuan tidak dibebankan kepada perguruan tinggi agama 
(Islam), terlebih kedudukan IAIN (baca: UIN) sejajar dengan 
perguruan tinggi umum. Dengan demikian, maka pengembangan dan 
tugasnya di dalam pendidikan harus sejalan untuk melakukan tinggal 
landas dengan konsep yang jelas. Pendidikan harus kembali kepada 
fitrahnya, tempat tunas-tunas bangsa digembleng agar menjadi 
intelektual, terampil, dan bermoral. Cita-cita ini dapat terwujud, 
apabila pendidikan konsisten menjalankann fungsinya secara ideal. 
Fungsi pendidikan tinggi yang sudah tertuang dalam Tri Darma 
Perguruan Tinggi; yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, 
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB X 
KONTRIBUSI TUAN GURU HAJI MUHAMMAD 

ZAINUDDIN ABDUL MADJID  
BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM  

DI LOMBOK 

 

A. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid, Pendiri Nahdlatul Wathan 
Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang 

namanya disingkat HAMZANWADI (Haji Muhammad Zainuddin 
Abdul Madjid Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah), akrab dengan 
panggilan gelar yang diberikan oleh masyarakat Lombok yaitu 
Maulana al-Syeikh, juga sering disebut “Tuan Guru Pancor”. Ia 
dilahirkan pada hari Rabu, 17 Rabi’ul Awwal 1324 H (1904) di 
Kampung Bermi, Desa Pancor, Kecamatan Rarang Timur (sekarang 
Kecamatan Selong) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Adnan, 
1983 : 23). 

Adalah Muhammad Saggaf nama kecilnya. Nama ini 
disandangnya sampai keberangkatannya ke tanah suci Mekah untuk 
melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya, Tuan Guru Haji Abdul 
Madjid, yang dikenal dengan sebutan “Guru Mukminah”. Setelah 
menunaikan ibadah haji, nama Muhammad Saggaf diganti menjadi 
Haji Muhammad Zainuddin oleh ayahnya sendiri (Nu‘man dan 
Asy'ari, 1988 : 148). Ihwal penggantian nama ini dilatarbelakangi oleh 
ketertarikan ayahnya kepada nama seorang ulama’ besar yang 
memiliki kepribadian dan akhlak mulia, yaitu Syeikh Muhammad 
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Zainuddin Serawak, seorang ulama’ yang mengajar dan menjadi 
Imam di Masjid al-Haram. Sejak saat itu nama Muhammad Saggaf 
kemudian berubah menjadi Haji Muhammad Zainuddin, dengan 
harapan, agar kelak putera kesayangannya ini menjadi orang yang alim 
dan berakhlak mulia seperti yang ditunjukkan oleh ulama’ besar tadi 
(Noor et.al., 2004 : 123).  

Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang 
nama kecilnya Muhammad Saggaf itu adalah anak bungsu dari enam 
bersaudara, yang lahir dari perkawinan antara Tuan Guru Haji Abdul 
Madjid dengan Hajjah Halimatussa’diyah. Ayahnya yang dikenal 
dengan panggilan “Guru Mukminah” itu adalah seorang muballig dan 
terkenal pemberani. Keberaniannya dibuktikan ketika ia memimpin 
pertempuran melawan Belanda, sedangkan ibunya terkenal sangat 
sholihah (Nu‘man dan Asy'ari, 1988 : 149). 

Sebagaimana lazimnya anak dari keluarga yang berilmu dan taat, 
Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, semasa 
kecilnya, menimba ilmu pengetahuan untuk pertama kalinya berawal 
dari lingkungan keluarga, yakni dengan belajar membaca  dan 
berbagai ilmu lainnya yang diajarkan langsung oleh ayahnya, Tuan 
Guru Haji Abdul Madjid. Pendidikan yang didapatkan dari ayahnya 
ini, dimulai sejak berusia lima tahun. Setelah berusia sembilan tahun, 
ia memasuki pendidikan formal pada Sekolah Rakyat Negara (Sekolah 
Gubernemen) di Selong Lombok Timur, yang dipimpin oleh Moeljadi, 
asal Jawa. Di sekolah tersebut ia belajar selama empat tahun, hingga 
1919 M (Noor et.al., 2004 : 134).  

Setelah menamatkan pendidikan formalnya pada Sekolah Rakyat 
Negara pada tahun 1919 M, ia kemudian diserahkan oleh ayahnya 
untuk belajar ilmu pengetahuan agama yang lebih luas lagi pada 
beberapa orang Tuan Guru saat itu, antara lain Tuan Guru Haji 
Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Said keduanya dari 
Pancor, serta Tuan Guru Haji Abdullah bin Amaq Duladji dari 
Kelayu Lombok Timur (Adnan, 1983 : 23). Dari beberapa orang 
Tuan Guru lokal itu, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid selain mempelajari ilmu-ilmu agama dengan literatur kitab-
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kitab Arab Melayu, juga secara khusus mempelajari ilmu-ilmu 
gramatika bahasa Arab, seperti Nahwu dan Sharf. 

Pola belajar pada para Tuan Guru itu, sebagaimana yang biasa 
dilakukan pada saat itu, masih sangat tradisional, yaitu dengan pola 
belajar halaqah, murid-murid duduk bersila di atas lantai dan 
mendengarkan gurunya membaca kitab yang sedang dipelajari. 
Kemudian masing-masing murid secara bergiliran membaca materi 
kitab yang diajarkan (Yunus, 1996 : 341-342).  

Bagi Tuan Guru Haji Syarafuddin, Muhammad Saggaf, kala itu, 
merupakan murid yang istimewa. Keistimewaan tersebut mendorong 
gurunya itu untuk membebaskannya dari membantu bekerja di 
sawah. Pada saat itu, tradisi di Lombok, murid-murid yang mengaji 
atau belajar di rumah seorang tuan guru tidak dipungut bayaran. 
Sebagai gantinya, mereka diminta membantu bekerja di sawah guru 
atau tuan guru tempat mereka mengaji. Berbeda dengan Muhammad 
Saggaf, karena keinginan kuat ayahnya agar ia menjadi seorang yang 
pandai, sang ayah sanggup membayarkan putranya itu dengan 200 
ikat padi setiap tahun (sekitar 2 ton), sebagai ganti kewajiban 
membantu bekerja di sawah (Noor et.al., 2004 : 135). Maksud ayahnya 
dengan kesediaannya ini adalah agar putranya tidak terganggu 
aktivitas belajarnya, sehingga dapat berkonsentrasi pada pelajarannya. 

Untuk memperdalam ilmu dan memperluas cakrawala 
berpikirnya, menjelang musim haji tahun 1341 H (1923 M) ketika 
telah berusia 17 tahun, Muhammad Saggaf berangkat ke Tanah Suci 
Mekah dengan diantar langsung oleh ayah dan ibunya bersama tiga 
orang saudaranya, H. Muhammad Faishal, H. Ahmad Rifa’i dan 
seorang kemenakannya. Bahkan ikut serta dalam rombongan ini salah 
seorang gurunya, Tuan Guru Haji Syarafuddin dan beberapa anggota 
keluarga dekat lainnya (wawancara; HM. Mardjan Umar, 3 Januari 
2006).  

Sesampainya di tanah suci, Tuan Guru Haji Abdul Madjid 
langsung mencari rumah kontrakan, mula-mula mereka tinggal di 
kampung Suqullail. Namun dua tahun kemudian menjelang 
kepulangannya ke Pancor, untuk tempat tinggal istri dan anaknya H. 
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Muhammad Zainuddin, yang pada saat itu sudah menyandang 
predikat haji dan sudah berganti nama dari Muhammad Saggaf 
menjadi H. Muhammad Zainuddin, Tuan Guru Haji Abdul Madjid 
mengontrak rumah buat putranya di Syari’ Abunnajjar (Husni, 1982 : 
17).  

Beberapa hari setelah musim haji usai Tuan Guru Haji Abdul 
Madjid mulai sibuk mencarikan guru buat puteranya. Berhari-hari 
bahkan berminggu-minggu bolak-balik ke Masjid al-Haram dan 
memperhatikan beberapa orang ulama’ yang sedang menghadapi 
murid-muridnya belajar. Mereka duduk bersila membentuk setengah 
lingkaran sambil memperhatikan sang ulama’ yang sedang 
menerangkan isi kitab yang sedang diajarkannya. Hingga pada 
akhirnya, Tuan Guru Haji Abdul Madjid menemukan ulama’ yang 
dianggap cocok untuk menjadi guru sang putranya, ulama’ itu 
bernama Syeikh Marzuki. Ia adalah seorang keturunan Arab kelahiran 
Palembang yang sudah cukup lama berdomisili di Mekah dan 
mengajar di Masjid al-Haram (Husni, 1982 : 18).  

Ketertarikan Tuan Guru Haji Abdul Madjid kepada ulama’ 
tersebut setelah secara seksama memperhatikan cara mengajarnya 
yang dianggap sesuai dengan tingkat kemampuan putranya ketika itu. 
Pada akhirnya Haji Muhammad Zainuddin diserahkan secara resmi 
oleh orang tuanya untuk menjadi murid Syeikh Marzuki, dan ulama’ 
itupun mengiyakannya. Setelah resmi menjadi murid Sang Syeikh, 
Haji Muhammad Zainuddin pun saat itu rajin datang ke majelis 
pengajian di Masjid al-Haram dan dengan tekun mengikuti materi-
materi pelajaran yang diberikan sang guru. Akan tetapi setelah 
beberapa lama menimba ilmu di Syeikh Marzuki ia merasa tidak 
banyak mendapatkan kemajuan yang berarti. Akhirnya, setelah 
ayahnya pulang ke Lombok, ia memutuskan untuk berhenti belajar 
pada ulama’ kelahiran Palembang itu (Husni, 1982 : 19-22). Namun, 
ia belum sempat memperoleh guru baru, terjadi perang saudara di 
Saudi Arabia antara faksi Wahabiy  yang sudah menyebar ke seluruh 
Saudi kala itu melawan kekuasaan Syarif Hussein (Abbas, 1992 : 309). 
Selama masa pertempuran berlangsung, situasi di Masjid al-Haram 
dalam keadaan sepi tanpa ada aktivitas belajar mengajar, sehingga tak 
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seorang ulama’ pun memberikan bimbingan dan pengajaran. Melihat 
kondisi yang demikian, Haji Muhammad Zainuddin merasa 
kebingungan. Dalam suasana seperti itulah, ia berkenalan dengan 
seorang ahli sastra Arab kenamaan kala itu. Ia adalah Syeikh 
Muhammad Amin al-Kutbi. Kepadanya Haji Muhammad Zainuddin 
mempelajari ilmu sastra dengan spesifikasi syair-syair Arab. Pada saat 
itu juga ia berkenalan dengan Sayyid Muhsin al-Palembaniy, seorang 
keturunan Arab kelahiran Palembang. Kedua ulama’ tersebut ternyata 
menjadi gurunya kelak ketika ia belajar di Madrasah al-Shaulatiyah. 

Dua tahun setelah terjadinya huru hara di tanah suci Mekah, 
stabilitas keamanan relatif terkendali. Pada saat itu Haji Muhammad 
Zainuddin berkenalan dengan seorang yang bernama Haji Mawardi 
dari Jakarta. Dari perkenalannya itu, ia diajak untuk masuk belajar di 
sebuah madrasah legendaris di tanah suci, yakni Madrasah al-
Shaulatiyah (Al-Siqa’, 1978 : 25-32). Madrasah ini didirikan pada 
tahun 1219 H. oleh seorang ulama imigran asal India, yaitu Syeikh 
Rahmatullah Ibnu Khalil al-Hindi al Dahlawi (w. 1308 H.) (Al-Siqa’, 
1978 : 32; Azra, 1999 : 155; Majalah Sinar Lima, 1996 : 26), dan juga 
atas bantuan al-Syu’un al-Diniyyah Daulah Qadar (Nu‘man, 1993 : 2). 
Madrasah ini adalah madrasah pertama dan dianggap sebagai 
permulaan sejarah baru dalam dunia pendidikan di Saudi Arabia. 

Ketika Haji Muhammad Zainuddin masuk di Madrasah 
Shaulatiyah pada tahun 1354 H (1927 M), lembaga pendidikan 
tersebut sedang berkembang pesat dan mengalami kemajuan. Pada 
saat itu madrasah tersebut berada di bawah pimpinan cucu dari 
pendirinya, yaitu Syeikh Salim Rahmatullah. Untuk pertama kalinya 
memasuki madrasah itu, ia diantar oleh Haji Mawardi dan langsung 
menghadap kepada Syeikh Salim Rahmatullah selaku pimpinan 
(Mudir). Pada saat pertama kali masuk itulah, ia bertemu dengan 
Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyath yang nantinya akan menjadi 
gurunya di lembaga itu, dan pada akhirnya memiliki hubungan 
emosional yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama juga 
berjumpa dengan Syeikh Sayyid Muhsin al-Musawa, di antara 
temannya sewaktu belajar sastra Arab pada Syeikh Sayyid Amin al-
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Kutbi yang ternyata juga sebagai salah seorang guru di madarasah 
tersebut. 

Sudah menjadi tradisi di madrasah al-Shaulatiyah, bahwa setiap 
thullab (murid) baru yang masuk atau hendak belajar di sana, harus 
melalui seleksi tes masuk untuk menentukan kelas yang tepat dan 
cocok bagi siswa baru tersebut. Demikian pula halnya dengan Haji 
Muhammad Zainuddin, ia diuji atau dites terlebih dahulu. Secara 
kebetulan ia langsung diuji oleh Direktur al-Shaulatiyah sendiri yaitu 
Syeikh Rahmatullah dan Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyath 
(Nu‘man, 1999 : 8). 

Berdasarkan hasil seleksi yang sudah dilakukan, Syeikh al-
Masysyath menentukannya masuk di kelas III. Padahal ilmu nahwu-
sharaf dan komponen ilmu bahasa Arab lainnya yang ia rasa belum 
dikuasainya diajarkan di kelas II. Mendengar keputusan tersebut, ia 
meminta agar diperkenankan masuk kelas II, dengan alasan ingin 
memperdalam bahasa Arab dan ilmu lainnya. Walau pada awalnya 
Syeikh al-Masysyath bersikeras dengan keputusannya, namun 
argumentasi yang diajukan Haji Muhammad Zainuddin membuatnya 
berpikir kembali. Kemudian sang Syeikh mengabulkan permohonan 
sang murid. Maka resmilah ia diterima di kelas II Madrasah tersebut 
(Nu‘man, 1999 : 8). 

Di Madrasah Shaulatiyah Haji Muhammad Zainuddin belajar 
dengan tekun. Ia ingin membuktikan kemampuannya menguasai ilmu 
dengan baik. Di malam dan sore hari, ia belajar kepada beberapa 
orang guru yang lain. Di rumah, ia menghabiskan waktunya untuk 
belajar. Saat itu pula terpikir olehnya betapa pentingnya 
meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan dan 
pengajaran yang lebih maju (Abdullah, 1992 : 27). 

Kebiasaan membaca dan belajar dalam waktu yang cukup lama 
menyebabkan matanya mengalami gangguan. Meski demikian ia masih 
tetap mampu mempertahankan kebiasaan tersebut sampai waktu 
yang cukup lama. Ketekunannya dalam belajar membuahkan hasil. 
Beberapa orang gurunya mengakui ia tergolong murid yang cerdas. 
Syeikh Salim Rahmatullah selalu mempercayakan kepadanya untuk 
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menghadapi pengawas madrasah pemerintah Saudi yang seringkali 
datang ke madrasah itu. Pemilik madrasah itu menganut paham 
wahabi. Karena ketekunannya membaca, ia satu-satunya murid 
Madrasah Shaulatiyah yang dianggap menguasai paham wahabi (Noor 
et.al., 2004 : 141). 

Ketekunannya dalam belajar dan berdiskusi juga diakui oleh salah 
seorang kawan sekelasnya di Madrasah al-Shaulatiyah tersebut, yaitu 
Syeikh Zakaria Bila, salah seorang ulama terkemuka di tanah suci 
Mekah. Ia menuturkan : 

Saya teman seangkatannya dan satu kelas dengan Syeikh 
Zainuddin. Saya bergaul dekat dengannya. Saya kagum 
kepadanya. Dia sangat tekun  belajar, sampai-sampai saat keluar 
istirahat dari kelas diisinya dengan menekuni kitab-kitab pelajaran 
dan berdiskusi. Ketekunan saya tidak kurang dari ketekunan 
Syeikh Zainuddin. Seringkali saya bermaksud untuk 
mengunggulinya dalam ujian akhir, tetapi harapan saya tidak 
pernah tercapai. Saya menjawab soal-soal dengan natsar (prosa), 
sedangkan dia menjawabnya dengan menggunakan nazham (puisi, 
syi’ir). Ia rajin membeli kitab-kitab untuk dibaca dan dikuasai. 
Tingkah laku dan gerak geriknya dikhususkan hanya untuk 
belajar. Karena itu tidak mengherankan kiranya melihat Syeikh 
Zainuddin sambil berjalan ke masjid, madrasah, dan ke mana saja 
senantiasa mengingat pelajarannya dengan membawa buku. 
Baginya, kitab adalah kawan setia yang selalu mendampinginya 
hingga mengantarnya menjadi seorang yang menguasai berbagai 
bidang keilmuan dengan mantap dan meyakinkan (Wawancara: 
Hilmi Najmuddin, 27 Januari 2006)   

Ketekunan Muhammad Zainuddin di dalam belajar ditopang 
dengan tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi, membawanya kepada 
prestasi akademik yang membanggakan. Selama belajar di madrasah 
Shaulatiyah, ia selalu berhasil meraih peringkat pertama dan juara 
umum. Di samping itu, dengan karunia Allah berupa kecerdasan 
lebih, ia berhasil menyelesaikan studinya dalam kurun waktu enam 
tahun. Padahal lama belajar menurut aturan di madrasah itu adalah 
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sembilan tahun, yaitu mulai dari kelas I sampai dengan kelas IX. Ia 
mulai masuk dari kelas II kemudian langsung naik ke kelas IV, tahun 
berikutnya ia naik ke kelas VI. Selanjutnya berturut-turut naik ke 
kelas VII, VIII dan kelas IX (Nu’man, 1999 : 10).  

Semasa belajar di Madrasah al-Shaulatiyah, selain menekuni ilmu-
ilmu yang sudah diprogramkan diajarkan di sana, seperti tafsir, fiqh, 
ushul fiqh, tasawuf, ilmu-ilmu bahasa Arab dan lain-lain, Haji 
Muhammad Zainuddin juga mendalami perbandingan (aliran-aliran 
dalam Islam). Misalnya faham-faham Ahl al-Sunnah wal Jama’ah dan 
faham-faham yang dianggap ahl al-bida’i. Di antara kitab-kitab yang 
ditelaah dalam kaitannya dengan itu adalah : Kasyfu al-Irtiyab fi al Raddi 
‘ala Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab karya Mufti Lubnan al-Ma’amili, 
Syawahid al-Haqq tulisan al-Nabhanial-Syafi’iKasyfu al-Syubhat fial-
Qira’at ‘alaal-Amwat karangan al-Rabi’al-Syafi’iBarahin al-Kitab wa al-
Sunnah buah tangan al-Azami al-Syafi’i, al-Barahin al Sathi’ah tulisan al-
‘Azami, Furqan  karya al-‘Azami, al Raiyat al-Shugra tulisan al-
Nabahanial-Qawl al-Fashl karangan al-Haddad al-Syafi’i, al-Qaul al-
Sadid fial-Ijtihad wa al-Taqlid tulisan Ali al-Maliki, dan lain-lain 
(Nu’man, 1999 : 11).  

Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berhasil 
menyelesaikan studinya di Madrasah Shaulatiyah Mekah pada tahun 
1351 H (1933 M) dengan predikat istimewa (mumtaz). Keistimewaan 
tersebut dibuktikan dengan prestasi dan nilai yang diperolehnya rata-
rata sepuluh pada semua mata pelajaran yang ia tempuh. Di samping 
itu ia juga diberikan tanda bintang sebagai penghargaan atas 
prestasinya itu (Nu’man, 1999 : 13). Predikat isitimewa disertai pula 
dengan perlakuan yang istimewa dari Madrasah al-Shaulatiyah. 
Ijazahnya ditulis tangan langsung oleh seorang ahli khat terkenal di 
Mekah saat itu, yaitu Khaththath al-Syeikh Dawud al-Rumaniy atas 
usul dari Direktur Madrasah al-Shaulatiyah. Ijazah tersebut 
diserahterimakan kepadanya pada tanggal 22 Dzu al-Hijjah 1351 H 
(Noor et.al., 2004 : 144).  

Setelah menyelesaikan studinya di Madrasah Shaulatiyah, ia tidak 
langsung pulang ke Indonesia, tetapi bermukim lagi di Mekah selama 
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dua tahun. Waktu dua tahun yang disebutkan terakhir ini 
dimanfaatkannya untuk memperdalam ilmunya, antara lain bidang 
fiqh kepada salah seorang ulama’ terkemuka saat itu yakni Syeikh 
Abdul Hamid Abdullah al-Yamani. Dengan demikian, waktu belajar 
yang ditempuh di Tanah Suci Mekah adalah selama 13 kali musim 
haji, kurang lebih 12 tahun, sehingga ia sempat melaksanakan ibadah 
haji sebanyak 13 kali (Adnan, 1983 : 25). 

Untuk mengetahui secara umum ilmu-ilmu yang ditekuni Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid selama belajar di Masjid al-
Haram dan di Madrasah Shaulatiyah dapat dilihat dalam 
pengelompokan daftar nama-nama gurunya sesuai bidang keahlian 
masing-masing, antara lain sebagai berikut : 

1. Disiplin Ilmu Tajwid,  dan Qira’at al-Sab’ah ia belajar pada: 
Syeikh Jamal Mirdad, Syeikh Umar Arba‘in, Syeikh ‘Abdul 
Lathif Qari’, Syeikh Muhammad Ubaid, Syeikh Abu Bakar al-
Palembaniy, Syeikh Sayyid Muhammad ‘Arabi al-Tubaniy al-
Jaza’iri al-Malikiy. 

2. Disiplin Ilmu Fiqh, Tashawuf, Tauhid, Ushul Fiqh dan Tafsir: 
Syeikh Umar Bajunaid al-Syafi’iy, Syeikh Marzuki al-
Palembaniy, Syeikh Muhammad Sa‘id al-Yamani, Syeikh 
Mukhtar Batawi, Syeikh Abdul Qadir Mandaili, Syeikh Abdul 
Hamid Abdur Rabb al-Yamani, Syeikh Sayyid Mukhsin al-
Musawa, Syeikh Hasan Jambi, Syeikh ‘Abdullah al-Lahaji al-
Farisi. 

3. Disiplin Ilmu al ‘Arudl (Syair, puisi bahasa Arab): Syeikh 
Abdul Ghani al-Qadli, Syeikh Sayyid Muhammad Amin al-
Kutbi, Syeikh al-Shalih Muhammad Shalih al-Kalantaniy  

4. Disiplin Ilmu Falak: Syeikh Salim Cianjur, al-Falaki Syeikh 
Khalifah, Syeikh al-Sayyid Ahmad Dakhlan. 

5. Bidang Hadits, Ilmu Hadits, Tafsir, Ilmu Tafsir, Fara’idl, 
Sirah/Tarikh, dan berbagai gramatika bahasa Arab seperti; 
Nahwu, Sharaf dan Fiqh al-Lughah antara lain: Syeikh ‘Ali al-
Maliki Sibawaihi Zamaniy, Syeikh ‘Abdus Sattar al-Shiddiqiy 
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Abdul Wahhab al-Kuthi al-Malikiy, Syeikh Jamal al-Maliki, 
Syeikh 'Umar Hamdaniy, Syeikh Abdullah al-Bukhariy al-
Syafi’iy, Syeikh Salim Rahmatullah al-Malikiy, Syeikh Hasan 
Muhammad al-Masysyath al-Malikiy, Syeikh Mukhtar 
Makhdum al-Hanafiy, Syeikh Sayyid Muhsin al-Musawa, 
Syeikh Sayyid Muhammad Amin al-Kutbi al-Hanafiy, Syeikh 
Umar al-Faruq al-Maliki, Syeikh ‘Abdul Qadr al-Syalabi al-
Hanafiy, Syeikh Kiyai Falak Bogor, Syeikh Malla Musa al-
Maghribi. 

6. Disiplin Ilmu al-Khath (Kaligrafi huruf Arab) belajar pada: al-
Khaththath Syeikh Abdul ‘Aziz Langkat, al-Khaththath 
Syeikh Muhammad al-Rais al-Maliki, al-Khaththath Syeikh 
Dawud al-Rumaniy al-Fathaniy (Nu’man, 1999 : 14-18). 

Jika diperhatikan dengan seksama, guru-guru Tuan Guru Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang berlatar belakang 
berbagai disiplin keilmuwan itu, masing-masing di antara mereka 
berada dalam salah satu lingkaran madzhab fiqh yang empat yang 
masih eksis hingga saat ini. Tampak bahwa mereka juga berada dalam 
satu paham teologis yakni faham ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. 
Dengan kata lain, bahwa tidak terlihat seorangpun di antara guru-
gurunya yang menganut faham yang berbeda, seperti Mu’tazilah, 
Syi’ah, Wahabi atau lainnya. 

Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh terhadap diri 
Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin adalah Syeikh Hasan 
Muhammad al-Masysyath. Komitmen Syeikh Hasan pada 
pengembangan keilmuan tidak pernah berubah sampai akhir 
hayatnya. Ia terus mengajar, baik di Madrasah al-Shaulatiyah pada 
pagi hari maupun di Masjid al-Haram pada malam hari. Bahkan ia 
juga mengajar di rumah kediamannya di sela-sela kesibukannya 
mengajar di tempat lain. 

Demikian halnya dengan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin 
Madjid, murid kesayangan Syeikh Hasan. Sepulangnya dari 
pengembaraan menuntut ilmu di Mekah al-Mukarramah, ia langsung 
membina dan membangun masyarakat Lombok baik melalui jalur 
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formal seperti pendidikan madrasi maupun informal melalui dakwah-
dakwah dan majelis ta’lim. Sebagaimana besarnya perhatian terhadap 
pendidikan formal, pendidikan informalpun melalui pengajian-
pengajian umum bagi masyarakat Lombok juga menjadi perhatian 
utama dan menjadi kegiatan rutin hingga wafatnya. Kegiatan-kegiatan 
majelis ta’lim dan halaqah yang ia asuh tersebar di seluruh pelosok-
pelosok pedesaan pulau Lombok terus dihidupkan tanpa mengenal 
lelah. Setiap hari selepas Shalat Shubuh sejak jam 07.00 hingga 09.00 
pagi mulai mengajar, memberikan kuliah umum di Mushalla al-Abrar 
kepada santri takhassus Ma’had Dar  wa al-Hadits al-Majidiyah al-
Syafi’iyah. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian-pengajian umum 
untuk masyarakat di pedesaan-pedesaan hingga menjelang Maghrib. 
Usai shalat Maghrib dan Isya’ ia lanjutkan lagi dengan pengajian para 
santri hingga pukul 22.30 atau pukul 23.00. Kemudian ia 
mengkhususkan diri untuk melakukan “khalwat”, begitu seterusnya 
(Buletin Dwi Bulanan Pewarah, No. 15, Edisi Juli-Agustus 1995 : 13). 

Dalam berbagai kesempatan ia sering mengungkap aktivitasnya 
yang tidak pernah libur. Saya, demikian tandasnya, ingin seperti 
matahari yang tidak pernah berhenti memberikan manfaat bagi apa 
saja yang ada di alam ini. Dalam pengajian-pengajiannya, ia selalu 
menekankan untuk mencapai derajat istiqomah, bukan karomah, 
sebab istiqomah, katanya khairum min alfi karomah. Belajar dan 
membaca dengan istiqomah akan membawa hasil dan keberkahan 
yaitu manfaat kebaikan untuk selama-lamanya, baik untuk dirinya 
sendiri maupun orang lain. Di samping itu, ia juga sangat 
menekankan, apabila selesai membaca dan memahami pelajaran 
hendaklah disertai dan diakhiri dengan mengucapkan hamdalah 
sebagai penguat ingatan (Rekaman Pidato Zainuddin Abdul Madjid, 
Jum’at 6 Juli 1984 M.). 

Selain Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyath, gurunya yang 
juga mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pemikiran dan 
kepribadian Tuan Guru Haji Mauhammad Zainuddin adalah Syeikh 
Salim Rahmatullah, Direktur Madrasah Shaulatiyah dan Syeikh 
Muhammad Amin al-Kutbi. Syeikh Salim Rahmatullah memberikan 
teori-teori dasar tentang ilmu politik lewat materi pelajaran Tarikh al-
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Islam. Ia selalu menekankan pada aspek politik (Siyasah al-Syari’iyyah) 
dalam melihat fenomena politik di dunia Islam. Dalam konteks ke 
Indonesiaan, ia melihat bahwa peranan ulama’ kurang memiliki 
kontribusi yang memadai dalam mengcounter kolonialisme Belanda. 

Berangkat dari teori-teori dasar ilmu politik melalui materi 
pelajaran Tarikh al-Islam yang diampu Syeikh Salim Rahmatullah, 
khususnya materi Siyasah al-Syar’iyyah, itulah tampaknya yang 
mendasari pemikiran Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin dalam 
melihat suasana perpolitikan, khususnya dalam konteks ke 
Indonesiaan baik di era kolonial maupun setelah merdeka. 
Konseptualisasi pemikiran politik Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Majid adalah menjadikan , al-Sunah dan 
pengalaman para sahabat dan tabi’in sebagai referensi utama yang 
menjadi ground norm (norma dasar) dalam menyikapi realitas politik 
yang ada. Menurutnya,  mengandung tuntunan dalam berpolitik dan 
membangun peradaban masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat 
fenomena penjajahan di Indonesia, ia merujuk kepada Q.S. al-Naml 
(27): 34 yaitu: ”Dia berkata: Sesungguhnya para raja apabila 
memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan 
menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikianlah 
yang akan mereka lakukan”. 

Ayat ini menjelaskan mengenai kondisi negeri Saba’ yang 
dipimpin oleh ratu Bilqis yang khawatir terhadap penetrasi negara lain 
terhadap negerinya. Kekhawatiran ini muncul ketika Nabi Sulaeman 
memberi ancaman kepada Ratu Bilqis supaya tunduk dan berserah 
diri kepada Allah SWT. Ayat ini, oleh Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid dianalogikan dengan setting sosial bangsa 
Indonesia ketika dimasuki oleh kolonialisme asing. Kolonialisme 
memasuki wilayah Indonesia bertujuan untuk menjajah dan 
menghancurkan mental masyarakat Indonesia serta menjadikan 
masyarakat pribumi sebagai masyarakat kelas dua yang hina dan harus 
tunduk kepada kaum penjajah. Sehingga model pemaknaan ayat di 
atas, olehnya menjadi: Sesungguhnya raja-raja itu (penjajah dan 
kolonial) jika mereka dapat memasuki (menguasai) suatu 
wilayah/daerah, pasti akan bertindak sewenang-wenang dan 
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menghancurkan mental penduduk daerah/wilayah itu, dan orang-
orang yang dipandang kuat (pemuka-pemuka masyarakat) 
ditundukkan, bahkan dipojokkan kedudukannya, sehingga mereka 
berada dalam hina-dina dan terpinggirkan, memang demikianlah 
taktik politik para penjajah (Adnan, 1983 : 43). Sedangkan berkaitan 
dengan otoritas (kekuasaan) politik yang dimiliki oleh para pemimpin 
yang memegang amanah kekuasaan, Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Majid merujuk kepada dimungkinkannya 
interprestasi Q.S. Hud (11): 88 yaitu: ”Aku tidak bermaksud kecuali 
(mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan”.  

Ayat ini menjelaskan tentang posisi Nabi Syu‘aib sebagai 
pemimpin masyarakat Madyan yang ingin melakukan reformasi 
terhadap kondisi sosial pada saat itu, yang dalam realitasnya terjadi 
ketimpangan sosial dan ekonomi disertai degradasi moral masyarakat. 
Oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, ayat tersebut 
dianalogikan sebagai peranan pemimpin politik terhadap masyarakat, 
yakni mewujudkan kemaslahatan dan tatanan kehidupan yang baik.  

Selain menggunakan , al-Sunnah, Ijma’ sahabat dan tabi’in 
sebagai acuan dalam konsep pemikiran politiknya, ia juga selalu 
merujuk kepada nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti semangat 
egalitarianisme, musayawarah, keadilan, dan amanah. Nilai-nilai ini 
merupakan konsep generik dari  sebagai acuan yang dipraktekkan 
secara baik dan konsisten oleh Nabi Muhammd saw. Berdasarkan 
kerangka dasar inilah, Nabi Muhammad SAW. mengembangkan 
kepemimpinan moral dalam berpolitiknya. Kepemimpinan moral 
yang mewarnai seluruh leadership behaviour tampaknya merupakan 
respon yang tepat dalam menghadapi struktur masyarakat pra Islam 
yang feodalistik dan represif. Karena yang ditekankan aspek moralitas 
(al-akhlaq al-karimah), maka politik Islam pada zaman Nabi berfungsi 
sebagai sarana moral yang cukup efektif.  Konsep keadilan dan 
amanah merupakan dua prinsip dasar politik Islam sebagai titik pijak 
dalam membangun sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang 
diwarnai oleh nilai-nilai normatif, sehingga dengan dua konsep ini 
pada gilirannya akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang adil 
dan amanah.  
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Dalam kaitan ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid menghimbau para pemegang otoritas kekuasaan, baik yang 
berada dalam lingkup lokal maupun nasional untuk senantiasa 
menebar rasa keadilan dan melaksanakan amanah dalam menjalankan 
proses pemerintahan. Karena keadilan dan amanah merupakan kata 
kunci bagi kemakmuran dan kesejahteraan di bumi nusantara ini. 
Refleksi pemikirannya mengenai hal itu tertuang dalam bait-bait syair 
berikut ini (Hamzanwadi, 1981 : 50): 

NTB mengharap pemerataan  

Keadilan sejati dan kebenaran  

Agar meratalah kemakmuran  

Di tanah air ciptaan Tuhan  

Berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat normatif 
dan universal ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin selalu 
menghubungkannya dengan sistem pengaturan kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, bagi seorang politikus 
harus diwarnai dengan moral etik (akhlaq al-karimah) dalam tindakan 
politiknya. Karena kalau tidak mengedepankan moral etik, maka yang 
menonjol dalam tindakan politiknya adalah sikap pragmatisme dan 
oportunitas politik, apalagi jika tujuannya hanya untuk mengejar 
kedudukan, harta dan jabatan politik, tanpa memperhatikan 
mekanisme, hukum, dan moral etik yang berlaku dalam masyarakat.  

Konsep politik yang tidak diwarnai oleh moral politik, menurut 
Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, digambar sebagai “politik 
asal politik yang lama kelamaan menjadi licik”. Dan politikus seperti 
ini dikatakan sebagai “orang yang berjiwa basi”. Dalam bukunya; 
Wasiat Renungan Masa, Pengalaman Baru, disebutkan (Hamzanwadi, 
1981 : 52): 

Kalau orang berjiwa basi  

Hanya mengejar bayangan kursi  

Tidak peduli tuntunan Ilahi  

Selalu menendang ayat al-Kursi  
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Dari uraian dan komentar-komentar di atas, dapat dikatakan 
bahwa Islam sebagai sebuah ajaran universal, memuat konsep-konsep 
politik yang dijiwai oleh prinsip-prinsip moral etik bagi pembentukan 
masyarakat madani (Pulungan, 2002 : 179). Jadi, dalam merespon 
realitas politik Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 
dalam pemikiran politiknya selalu merujuk kepada , al-Sunnah, dan 
ijma’. Pemikiran politik seperti inilah yang disebut dengan istilah “al-
Siyasiyah al-Syar‘iyyah”, bukan “al-Siyasiyyah al-Dunyawiyyah”.  

Berbeda dengan kedua gurunya di atas yaitu Syeikh Hasan 
Muhammad al-Masysyath dan Syeikh Salim Rahmatullah, Syeikh 
Sayyid Muhammad Amin al-Kutbi telah memberikan dan 
meletakkan, kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, dasar-
dasar dan pengembangan sastra Arab yang kuat. Karena itu, 
keterpengaruhan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin oleh 
gurunya yang satu ini tampak jelas dalam menuangkan buah 
pikirannya pada beberapa karya ilmiah yang ditulisnya baik dalam 
bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa Sasak Lombok. Di 
antara karya-karya dimaksud adalah: al-Tuhfat al-Anfananiyah bi Syarhal-
Nahdlat al-Zainiyah dalam Ilmu Fara’idl, Nazham Batu Ngompal tentang 
hukum tajwid dan Wasiat Renungan Masa, yang berisi berbagai hal 
mengenai hidup dan kehidupan. Ketiga kitab tersebut bahasanya 
dikemas dalam bentuk nazham (puisi, syair). Selain itu, juga terdapat 
karya-karya tulis Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin dalam 
bentuk natsar (prosa). Di antaranya: Risalah Tauhid dalam Ilmu 
Tauhid, Sullam al-Hija, dalam Ilmu Fiqh, al-Nafahat ‘ala al-Taqrir al-
Saniyah, ‘Ilmu Musthalahal-Hadits, Mi’raj al-Shibiyan ilaSamai ‘Ilm al-
Bayan dalam bidang ilmu balaghah (Stilistika), al-Fawakih al-Nahdliyah 
bidang Fara’idl, dan lain-lain (Noor et.al., 2004 : 26-27). Karya-karya 
tersebut tidak berbentuk kitab-kitab besar yang pembahasannya 
panjang lebar dan berjilid-berjilid (muthawwalat), tetapi karya itu lebih 
merupakan kajian-kajian dasar. Selain itu terdapat juga karya-karyanya 
dalam bentuk syarh atau penjelasan lebih lanjut terhadap suatu kitab 
dan dalam bentuk saduran dari kitab-kitab lain yang biasanya 
dikeluarkan pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun Nahdlatul 
Wathan Diniyah Islamiyyah (HULTAH NWDI).  
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B. Pertumbuhan Pendidikan Nahdlatul Wathan dan 
Konteksnya  
Berbicara mengenai Nahdlatul Wathan tidak dapat dilepaskan 

dari situasi yang melatarbelakangi awal mula berdirinya institusi 
pendidikan di Pancor Lombok Timur, sebelum dideklarasikannya 
Nahdlatul Wathan sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang 
pendidikan, dakwah dan sosial.  

Jika ditelusuri, sistem pendidikan Islam di Lombok sejak 
masuknya agama Islam di daerah ini hingga munculnya Nahdlatul 
Wathan, masih berupa pengajian-pengajian yang diselenggarakan di 
masjid-masjid, di rumah-rumah guru atau Tuan Guru secara 
berhalaqah, layaknya majelis taklim, tanpa mengenal batas usia dan 
jenjang kelas serta kurikulum yang jelas. Materi-materi yang diajarkan 
pun cukup sederhana, yaitu berkisar pada pengenalan dan 
pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam, cara bersuci, ibadah-
ibadah keseharian dan lain-lain dengan menggunakan kitab-kitab 
sederhana aksara Arab berbahasa Melayu. Selain itu juga penguasaan 
membaca  walau tanpa memahami maknanya dan tidak selalu 
menekankan kepada cara membaca  berdasarkan hukum-hukum 
bacaan tajwid, juga menjadi perhatian masyarakat Sasak kala itu. 
Sistem belajar mengajar seperti ini cukup lama berlangsung di 
masyarakat Lombok (Yaningsih, 1980 : 28).    

Pendidikan keagamaan di daerah itu mengalami kemajuan yang 
signifikan menjelang abad XIX, setelah situasi kehidupan keagamaan 
mulai cerah. Pusat-pusat pendidikan dengan sistem pengajian mulai 
tumbuh dan berkembang seperti di Batu Bangka Sakra Lombok 
Timur di bawah asuhan Haji Ali, di Praya Lombok Tengah di bawah 
pimpinan Guru Bangkol, di Sesele Lombok Barat di bawah 
bimbingan Tuan Guru Haji Amin, di Sekarbela Lombok Barat di 
bawah pimpinan Tuan Guru Haji Mustafa. Anak-anak selain belajar 
membaca , juga diajarkan tentang ushul dan fiqh. Bagi orang-orang 
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dewasa ditambah dengan pelajaran tasawuf. Bahkan sudah mulai 
diajarkan pelajaran dasar-dasar bahasa Arab dan gramatikanya 
(Yaningsih, 1980 : 29).      

Pada masa yang disebutkan belakangan ini setiap Tuan Guru 
umumnya berusaha membangun langgar atau surau sebagai tempat 
beribadah sekaligus tempat mengajar. Di sekitarnya terdapat beberapa 
pondok kecil berukuran tiga kali tiga meter yang disebut gerbung. 
Gerbung-gerbung itu dibangun oleh para wali murid sendiri sebagai 
tempat tinggal bagi mereka yang datang belajar dari jarak yang agak 
jauh, waktu belajar biasanya diatur pada malam hari dan pagi hari 
selesai salat Subuh, kadang-kadang juga selesai salat Zuhur (Nu’man, 
1999 : 24).      

Selain untuk belajar ilmu agama, para murid juga diserahkan oleh 
orang tuanya untuk berkhidmat (mengabdi) kepada Tuan Gurunya 
dalam segala pekerjaan dan keperluan sehari-hari. Mereka 
berkeyakinan bahwa dengan begitu keberkahan sepenuhnya akan 
diperoleh sang murid dalam belajar, dan setelah pulang ke kampung 
halamannya. Semuanya itu dilakukan dengan tulus dan berangkat dari 
prinsip; “wajib nuntut ilmu ende’te wajib tao”, maksudnya “menuntut 
ilmu wajib hukumnya tetapi tidak wajib memahami apa yang 
diajarkan”. Mereka juga berprinsip, banyak berkhidmat kepada Tuan 
Guru membawa banyak keberkahan (Nu’man, 1999 : 25. Pada saat 
itu di Lombok masih cukup banyak penganut Islam wetu telu (waktu 
tiga) (Salam, 1992 : 16), yaitu Islam sinkritis yang dipengaruhi oleh 
tradisi lokal yang animis (Budiati, 2000 : 33).  Tradisi yang demikian 
tampaknya tidak mudah dipengaruhi oleh sistem pendidikan Islam 
yang berkembang saat itu.  

Dalam suasana dan kondisi pendidikan seperti itu muncul 
Pesantren al-Mujahidin. Pesantren ini didirikan di kampung Bermi, 
desa Pancor Lombok Timur pada tahun 1934 M. oleh Tuan Guru 
Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, setelah setahun ia 
kembali dari Tanah Suci Mekah. Kemunculan pesantren yang 
dimotori oleh tokoh tersebut saat itu didorong oleh suasana dan 
kondisi umat Islam khususnya di pulau Lombok yang masih amat 
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terbelakang dalam segala hal sebagai akibat dari tekanan pemerintah 
kolonial Belanda dan lamanya kerajaan Hindu – Bali bercokol di 
daerah itu (Nu’man, 1999 : 26). Penamaan Pesantren al-Mujahidin ini 
tidak terlepas dari suasana psikologis bangsa Indonesia saat itu yang 
sedang berjuang melawan penjajah termasuk melalui jalur pendidikan. 
Proses belajar mengajar di pesantren ini berlangsung dari pukul 
05.00-06.00 Wita, yang dikhususkan untuk masyarakat dari kalangan 
orang-orang tua dan dewasa. Mereka juga disediakan waktu pada 
malam hari. Adapun untuk anak-anak muda dan remaja pelajaran 
dimulai dari pukul 14.00-17.00 Wita (Aminullah, 1961 : 3). 

Pesantren al-Mujahidin, pertama-tama dimaksudkan sebagai pilot 
projek dengan menggunakan sistem halaqah. Di samping itu, 
dimaksudkan untuk mengantisipasi masyarakat terhadap kebutuhan 
masa depan dalam bidang pendidikan. Masyarakat begitu antusias. 
Namun dalam perkembangan selanjutnya sistem halaqah dipandang 
kurang efektif dan efisien, karena: pertama, sulitnya mengukur tingkat 
keberhasilan prestasi santri. Kedua, tidak dapat mengawasi secara 
maksimal proses pembelajaran yang efektif. Akan tetapi, untuk 
menggantinya dengan sistem klasikal murni masih menghadapi 
kendala, terutama pada persoalan kategori usia santri. Untuk itulah 
maka ia memperkenalkan sistem semi klasikal, dengan gambaran ada 
beberapa perangkat kelas dengan menggunakan papan tulis, 
sementara para santri atau siswa masih tetap duduk bersila di lantai. 
Di samping itu, masih belum ada  pembatasan usia. Ternyata sistem 
ini segera menarik perhatian masyarakat, dan sangat disenangi oleh 
para siswa, sehingga dalam waktu singkat telah terdaftar 200 orang 
murid. Melihat fenomena itu, ayahnya langsung membuat lokal-lokal 
kelas darurat di serambi dan di belakang rumahnya (Nu’man, 1999 : 
27). Kemajuan yang dicapai pesantren ini menimbulkan reaksi dari 
tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Akhirnya, mereka berupaya 
menghasud masyarakat untuk menghalangi dan merintangi aktivitas 
pendidikan itu. Fitnah terus menerus mereka lakukan, bahkan 
semakin gencar, lebih-lebih setelah mendengar rencana Tuan Guru 
Haji Muhammad Zainuddin akan mendirikan Madrasah (Nu’man, 
1999 : 27). Selain didorong oleh perasaan hasad dan iri terhadap 
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kemajuan pendidikan yang dibangun Nahdlatul Wathan tersebut, 
praktek pendidikan yang demikian ditentang karena pendidikan 
model seperti itu dalam anggapan mereka hanya dapat dijumpai pada 
pendidikan yang diterapkan oleh orang kafir Belanda yang pada saat 
itu masih menjajah wilayah nusantara termasuk daerah Lombok.  

Anggapan masyarakat seperti itu, sebagaimana juga ditegaskan 
Nurcholish Madjid, disebabkan pendidikan dengan sistem modern di 
Indonesia tidak bersumber dari kalangan kaum muslimin sendiri. 
Sistem pendidikan modern telah mempengaruhi sistem pendidikan 
Islam, justru diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini 
bermula dengan perluasan kesempatan bagi penduduk pribumi dalam 
paruh abad ke-19 untuk mendapatkan pendidikan. Program ini 
dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan mendirikan volkschoolen, 
sekolah rakyat, atau sekolah desa (negari) dengan masa belajar tiga 
tahun (Madjid, 1997 : Xii).  

Dengan meluasnya fitnah itu, banyak wali murid hanyut begitu 
saja dibawa arus fitnah, sehingga sebagian besar di antara mereka 
menarik kembali anak-anaknya dari perguruan itu. Begitu besar 
cobaan yang dialami Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin dan 
pesantrennya, sehingga nyaris membubarkan diri.  Dari sekian banyak 
murid yang terdaftar hanya tinggal 50 orang yang masih bertahan. 
Itupun kebanyakan berasal dari luar desa Pancor. Demikian pula 
orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk rencana pembangunan 
madrasah sebagai kelanjutan dari pesantren al-Mujahidin secara 
mendadak dicabut. Selain itu tantangan berat juga datang dari 
pemerintah kolonial Belanda. Pesantren tersebut dianggap sebagai 
markas gelap untuk menentang keberadaan Belanda saat itu. Bahkan 
tidak hanya itu tantangan dan rintangan yang dihadapi. Tekanan dan 
intimidasi pun muncul dari pamong desa Pancor. Mereka berkomplot 
untuk mencoba menghentikan kegiatan Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin agar tidak melakukan pendidikan seperti itu. Kali ini ia 
dihadapkan dengan dua pilihan yaitu tetap menjadi imam dan khatib 
di masjid Pancor atau melanjutkan rencana pembangunan madrasah. 
Dari dua alternatif itu Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin 
memilih melanjutkan rencana pembangunan madrasah. Sebab, Tuan 
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Guru berpendapat bahwa membangun madrasah jauh lebih utama 
daripada sekedar menjadi imam dan khatib Jum’at di masjid 
(Nu’man, 1999 : 28).  

Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin saat itu beralasan; bahwa 
mendidik masyarakat terutama dalam bidang agama adalah fardlu ‘ain 
dan tugas mulia. Sebab, melalui pendidikan akan lahir manusia-
manusia yang dapat mencetak imam dan khatib, sekaligus akan dapat 
mengupayakan pembangunan masjid dan bagaimana 
memakmurkannya (Nu’man, 1999 : 28).  

Ketika berbagai cobaan, tantangan dan reaksi minor dari 
masyarakat belum reda, maka muncul sebuah harapan yang cukup 
menjanjikan,  yaitu ketika seorang familinya bernama Haji 
Muhammad Syadzali menawarkan tanahnya untuk tempat 
mendirikan madrasah. Tawaran tersebut diterima dengan senang hati. 
Untuk merealisasikan berdirinya madrasah itu, Tuan Guru Haji 
Muhammad Zainuddin dan kalangan keluarganya serta pemuka-
pemuka masyarakat yang mendukung berdirinya madrasah 
bermusyawarah. Musyawarah tersebut menghasilkan susunan panitia 
pembangunan madrasah yang berjumlah 15 orang (Hafs, t.t. : 19). 

Dengan kesabaran, ketegaran dan rasa optimisme yang tinggi, 
akhirnya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 
dapat mewujudkan cita-citanya dan berhasil mendirikan Madrasah 
Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Madrasah inilah yang 
pada akhirnya menjadi cikal bakal dan embrio seluruh madrasah dan 
sekolah Nahdlatul Wathan (Nu’man, 1999 : 28).      

Fisik bangunan madrasah pada awalnya sebanyak 10 (sepuluh) 
lokal kelas yang terdiri dari: 2 (dua) lokal Bustan al-Athfal, 7 (tujuh) 
lokal untuk ruang belajar, dan 1 (satu) lokal untuk ruang guru atau 
kantor. Bangunan awal ini sangat sederhan, berdinding pagar bambu, 
bertiang bambu, dan beratap genteng (Hafs, t.t. : 20). 

Setelah pembangunan fisik madrasah dianggap selesai dan telah 
dirumuskan berbagai persiapan untuk aktivitas belajar mengajar, 
maka Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 
mengajukan sebuah permohonan pendirian madrasah kepada 
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pemerintah Hindia Belanda Kontrolier Oost Lombok Timur. Kemudian 
pemerintah Belanda, yang sebelumnya ikut menghalangi pendirian 
madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), 
memberikan Surat izin akte pendirian madrasah tersebut pada tanggal 
17 Agustus 1936 M. Selanjutnya selang satu tahun berikutnya, 
tepatnya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H, bertepatan dengan 
tanggal 22 Agustus 1937 madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah 
Islamiyah (NWDI) diresmikan (Noor et.al., 2004 : 186). 

Ditetapkannya Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) 
sebagai nama madrasah tampaknya merefleksikan suasana psikologis 
dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, terutama berkaitan 
dengan jargon-jargon jihad (perjuangan) untuk menggelorakan 
semangat patriotisme dalam melakukan perlawanan terhadap 
penetrasi kolonialisme, serta upaya memberdayakan pendidikan 
untuk mencerdasarkan masyarakat yang sedang terpuruk dan 
terbelakang akibat tertekan dan terkekang pihak penjajah. 

Dalam operasionalisasinya, madrasah NWDI pada mulanya 
diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat Ilzamiyah, 
Tahdliriyah dan Ibtidaiyah. Tingkat Ilzamiyah adalah tahap persiapan 
dengan lama belajar satu tahun. Murid-murid pada tingkatan ini 
terdiri dari anak-anak yang belum mengenal huruf Arab dan huruf 
latin. Tingkat Tahdliriyah adalah kelanjutan dari tingkat Ilzamiyah 
dengan lama belajar tiga tahun. Murid-muridnya selain berasal dari 
lulusan tingkat Ilzamiyah, juga diterima lulusan dari Sekolah Rakyat 
(Volg School). Berikutnya, tingkat Ibtidaiyah adalah tingkatan terakhir 
setelah Tah{dliriyah dengan lama belajar empat tahun. Tingkatan ini 
menerima murid dari lulusan Tah{dliriyah. Aktivitas belajar mengajar 
pada semua tingkatan dimulai dari pukul 07.30 – 13.00 WITA 
(Adnan, 1983 : 24).  

Adapun tenaga yang mengajar di madrasah ini, selain Tuan Guru 
Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, adalah Tuan Guru Haji 
Muhammad Faishal, Tuan Guru Haji Ahmad Rifa’i, Tuan Guru Haji 
Muhibuddin, Tuan Guru Haji Abdurrahim, Tuan Guru Haji 
Syahabuddin, dan Amaq Said (Aminullah, 1961 : 4). 
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Pada tahun 1941, madarasah NWDI menamatkan alumni 
perdananya. Selanjutnya pada tahun 1942 madrasah NWDI mulai 
dikenal lebih luas oleh masyarakat. Di antara mereka ada yang 
berusaha mengembangkan cabang-cabang madarasah NWDI di 
berbagai tempat di pulau Lombok. Hingga tahun 1945 tercatat 
sebanyak 9 (sembilan) buah cabang madarasah NWDI yaitu : 

1. Madrasah al-Sa‘adah di Kelayu Lombok Timur, tahun 1942; 

2. Madrasah Nur al-Yaqin di Praya Lombok Tengah, tahun 1942; 

3. Madrasah Nur al-Iman di Mamben Lombok Timur, tahun 
1943; 

4. Madrasah Shirath al-Mustaqim di Rempung Lombok Timur, 
tahun 1943; 

5. Madrasah Hidayah al-Islam di Masbagik Lombok, Timur tahun 
1943; 

6. Madrasah Nur al-Iman di Sakra Lombok Timur, tahun 1944; 

7. Madrasah Nur al-Wathan di Mbung Papuk Lombok Timur, 
tahun 1944; 

8. Madrasah Tarbiyah al-Islam di Wanasaba Lombok Timur, 
tahun 1944; 

9. Madrasah Far’iyyah di Pringgasela Lombok Timur, tahun 1945 
(Hafs, t.t. : 16). 

Madrasah ini selanjutnya terus mengalami kemajuan, sehingga 
oleh pendirinya hari peresmian pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 
H, bertetapan dengan tanggal 22 Agustus 1937 M. dipandangnya 
sebagai momentum kemenangan perjuangan moral menegakkan syiar 
Islam melalui pendidikan, khususnya di pulau Lombok, sehingga 
sejak saat itu dan setiap tahunnya diperingati sebagai hari ulang tahun 
berdirinya Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah yang kemudian 
populer dengan sebutan HULTAH NWDI (Noor et.al., 2004 : 190). 

Berdirinya madrasah NWDI di Pancor, Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat, pada tahun 1937, mencatat sejarah baru dalam 



Pendidikan Islam: Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | 177 

perkembangan pendidikan Islam, khususnya di Lombok. Paling tidak 
dengan penerapan sistem klasikal dan klasifikasi siswa berdasarkan 
tingkatan, maka masyarakat di daerah itu mulai mengenal pendidikan 
Islam dengan sistem klasikal dan berjenjang sebagaimana pendidikan 
umum, seperti Sekolah Rakyat atau sekolah-sekolah yang didirikan 
pada masa kolonial. Atas dasar inilah, tampaknya madrasah tersebut 
dipandang sebagai pelopor pendidikan Islam modern di daerah 
Lombok khususnya dan di Nusa Tenggara Barat umumnya. 

Berangkat dari sukses dan keberhasilan yang diraih dalam 
membangun dan mengawal madrasah NWDI sebagai lembaga 
pendidikan Islam selama  enam tahun dengan menghasilkan lulusan 
perdananya pada tahun 1941, Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid memunculkan gagasan baru untuk 
mengembangkan madrasah tersebut dengan mendirikan madrasah 
khusus untuk wanita, dengan pertimbangan, bahwa pada masa 
pesantren al-Mujahidin, mereka juga mendapat kesempatan yang 
sama dengan kaum pria. 

Gagasan mendirikan madrasah dimaksud dilatarbelakangi oleh 
kondisi sosial perempuan pada saat itu yang tersubordinasi oleh 
hegemoni kaum laki-laki. Padahal keberadaannya memiliki 
peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bentuk peranan 
aktual perempuan dalam konteks kehidupan masyarakat dimulai 
dari peranannya sebagai ibu rumah tangga dalam lingkup 
keluarga. Peranan ini memiliki signifikansi dalam pembentukan 
karakter keluarga, seperti pendidikan anak, yang pada akhirnya 
menentukan karakter masyarakat dalam lingkup yang lebih luas 
(Noor et.al., 2004 : 191).  

Sebagai realisasi dari pemikiran-pemikiran tersebut, maka pada 
tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1362 H. bertepatan dengan tanggal 21 April 
1943 M resmilah berdiri sebuah madrasah khusus kaum perempuan 
yang diberi nama Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah 
(NBDI) (Nu’man, 1999 : 31). Seperti halnya pesantren al-Mujahidin 
dan madrasah NWDI, berdirinya NBDI, juga mendapat tantangan 
dan reaksi dari masyarakat. Mereka menilai usaha ini tidak wajar, 
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karena menyekolahkan wanita berarti mendidik wanita karier. Ia 
tentunya akan tampil seperti halnya orang laki-laki, yang mereka 
pandang akan membawa aib dan tidak sopan, apalagi bila diajarkan 
berpidato di muka umum (Nu’man, 1999 : 32; Noor et.al., 2004 : 
524). Sebaliknya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid saat itu memandang, bahwa terdidiknya kaum wanita akan 
dapat terselenggaranya kehidupan rumah tangga yang harmonis. 
Akan sangat berbeda suasana rumah tangga itu apabila wanitanya 
tidak terdidik (Abdullah, 1992 : 21). 

Memang, harus diakui, waktu itu adat istiadat di Lombok sangat 
ketat. Orang perempaun tidak diperbolehkan keluar rumah, tugas 
mereka hanya di dapur dan mengasuh anak saja. Tantangan yang 
dihadapi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin di kala itu memang 
cukup berat, karena yang dilakukannya adalah betul-betul merombak 
adat istiadat yang sudah mapan di kalangan masyarakat Lombok. 

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Jepang yang pada saat 
itu sudah mulai berkuasa di Indonesia, menggantikan pemerintah 
kolonial Belanda, berkali-kali memanggil Tuan Guru Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, bahkan mendatangi madrasah 
NWDI dan NBDI tersebut agar segera ditutup dan dibubarkan 
dengan tuduhan bahwa kedua madrasah itu digunakan sebagai tempat 
menyusun taktik dan strategi untuk menghadapi bangsa penjajah 
tersebut. Di samping itu, kedua madrasah itu dianggap sebagai wadah 
yang berindikasi bangsa asing karena di kedua lembaga pendidikan itu 
diajarkan bahasa Arab. Menanggapi tuduhan tersebut, Tuan Guru 
Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjelaskan kepada 
pemerintah Jepang saat itu, bahwa bahasa Arab adalah bahasa , 
bahasa yang digunakan dalam ibadah ritual. Ibadah umat Islam tidak 
sah bila tidak menggunakan bahasa Arab itu. Itulah sebabnya bahasa 
Arab diajarkan di madrasah NWDI dan NBDI. Selain itu, kedua 
lembaga pendidikan di atas, adalah merupakan tempat dididiknya 
calon-calon penghulu dan imam yang diperlukan untuk mengurus 
dan mengatur peribadatan, serta perkawinan bagi umat Islam. 
Mendengar penjelasan itu, pemerintah Jepang yang ada di Lombok 
segera mengirim laporan ke pihak atasannya di Singaraja Bali, 
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sehingga terbitlah surat keputusan pemerintah Jepang yang berpusat 
di Singaraja dan menetapkan bahwa madrasah NWDI dan NBDI di 
Lombok dibenarkan untuk tetap dibuka dengan ketentuan agar nama 
madrasah itu diubah menjadi “Sekolah Penghulu dan Imam” (Madjid, 
t.t. : 47-48; Nu‘man, 1999 : 140-141). Begitu pula terhadap 
masyarakat Lombok, setelah dikemukakan alasan yang cukup jelas 
dan logis mengenai apa yang dilakukan Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid selama ini, termasuk di dalamnya 
mendirikan madrasah NBDI, maka secara pelan tetapi pasti akhirnya 
dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kedua madrasah itu dapat 
berjalan sesuai harapan dan eksis sampai sekarang.   

Dalam operasionalisasinya, madrasah NBDI dipimpin langsung 
oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, dibantu 
oleh Ustadz Lalu Muhammad Faishal, Ustadz Lalu Wildan, Ustadz 
Dahmuruddin Mursyid, dan lain-lain (Aziz, 1989 : 125). Pada 
awalnya, madrasah NBDI dipusatkan di lokasi di mana dahulu 
pesantren al-Mujahidin didirikan, yaitu pada sebuah bangunan yang 
terdiri dari tiga buah lokal. Waktu belajar dimulai dari pukul 13.30 – 
17.00 WITA. Sementara pelajarannya mengacu kepada kurikulum 
madrasah NWDI.  

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 
bulan Juni tahun 1946 Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin 
dengan kedua lembaga pendidikannya itu kembali mendapat cobaan. 
Kali ini ia bersama murid-murid dan guru-guru madrasah NWDI dan 
NBDI harus berhadapan dengan NICA “Netherlands Indies Civil 
Administration”, yaitu Pemerintah Sipil Belanda yang bergabung  
dalam angkatan bersenjata negara-negara sekutu di masa Perang 
Dunia II dan ingin kembali berkuasa di Indonesia. Kedatangan dan 
kebiadaban tentara NICA itu menimbulkan kemarahan bangsa 
Indonesia, sehingga rakyat bangkit dan melakukan perlawanan di 
mana-mana. Tuan Guru Haji Muhammad  Zainuddin dengan murid-
murid bersama guru-guru kedua perguruan itu membentuk gerakan 
yang diberi nama “Gerakan Mujahidin”. Gerakan ini selanjutnya 
bergabung dengan gerakan rakyat pembela kemerdekaan Indonesia 
yang ada di seluruh pulau Lombok, seperti Gerakan  Banteng Hitam, 
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Gerakan Bambu Runcing, BKR, API dan lain-lain, untuk bersama-
sama membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Mengetahui keadaan seperti itu, NICA memblacklist madrasah 
NWDI dan NBDI sebagai markas gelap yang menentang penjajah. 
Bersama-sama dengan para pemimpin gerakan kemerdekaan RI 
lainnya, beberapa orang guru madrasah NWDI dan NBDI ditangkap 
dan dijebloskan ke dalam penjara. Di antaranya Tuan Guru Haji 
Muhammad Yusi Muhsin Aminullah dipenjarakan di Praya Lombok 
Tengah, Tuan Guru Haji Ahmad Rifa’i Abdul Madjid, adik kandung 
Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, dipenjarakan di Ambon-
Maluku, dan beberapa orang lainnya dipenjarakan di Bali. Di samping 
itu dalam suatu sidang resmi yang diadakan oleh NICA madrasah 
NWDI dan NBDI diputuskan untuk ditutup. Namun sebelum 
keputusan ini dilaksanakan terjadilah peristiwa 7 Juni, yaitu 
penyerbuan markas militer NICA di Selong Lombok Timur di bawah 
pimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Faeshal Abdul Madjid, 
saudara kandung Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin. Dalam 
penyerbuan tersebut Tuan Guru Haji Muhammad Faeshal dan dua 
orang siswa NWDI, yaitu Sayyid Muhammad Shalih dan Abdullah 
gugur sebagai syuhada’. Dengan terjadinya peristiwa 7 Juni 1946 
tersebut maka keputusan NICA untuk menutup madrasah NWDI 
dan NBDI tidak jadi dilaksanakan. Akan tetapi ancaman dan 
intimidasi dari pihak NICA bersama kaki tangan dan mata-matanya 
semakin gencar untuk menekan dan membubarkan kedua lembaga 
pendidikan tersebut, namun gagal dilaksanakan (Hamzanwadi, 1985 : 
11; Hasan, 1994 : 43). Perjuangan Nahdlatul Wathan membasmi 
kebodohan, keterbelakangan, dan membasmi penjajahan melalui 
pendidikan, yang pantang mundur walau setapak kaki dalam 
menghadapi rintangan, menunjukkan bahwa pertumbuhan 
pendidikan Nahdlatul Wathan berada dalam konteks uji coba dan 
penggemblengan fisik dan mental menuju cita-cita abadi nan luhur. 

Tekad Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 
yang begitu kokoh untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat 
melalui pendidikan, khususnya di daerah Lombok dengan dukungan 
keluarga dan masyarakat setempat tentunya, telah mewujudkan hasil 
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yang menggembirakan. Di mana-mana dibangun madrasah-madrasah 
dan masjid-masjid walau di pelosok desa terpencil sekalipun. 
Sehingga tidak mengherankan bila para alumninya yang telah menjadi 
tokoh dan panutan masyarakat, khususnya di Praya Lombok Tengah 
memberi gelar dengan sebutan “Abu al-Madaris wa al-Masajid”.   

Seperti halnya madrasah NWDI, madrasah NBDI juga sudah 
mampu menghasilkan alumni-alumni yang dapat mendorong 
berdirinya cabang-cabangnya di tempat lain. Madrasah NBDI 
menamatkan alumni untuk pertama kalinya pada tahuan 1949. Di 
antara cabang-cabang NBDI adalah: 

1. Madrasah Sullam al-Banat di Sakra Lombok Timur; 

2. Madrasah al-Banat di Wanasaba Lombok Timur; 

3. Madrasah Is’af al-Banat di Perian Lombok Timur; 

4. Madarasah Sa‘adah al-Banat di Praya Lombok Tengah; 

5. Madrasah Tanbih al-Muslimat di Praya Lombok Tengah, dan 
lain-lain (Syamsudin, 1982 : 49; Nu‘man, 1999 : 32). 

Kedua lembaga pendidikan ini (NWDI dan NBDI) oleh pendirinya 
dijuluki “Dwitunggal Pantang Tanggal”. 

Setelah memperhatikan munculnya madrasah-madarasah 
cabang baru NWDI dan NBDI di berbagai tempat, yang hingga 
tahun 1953 sudah mencapai 66 (enam puluh enam) buah dengan 
perincian untuk daerah Lombok Timur terdapat 38 madrasah, 
Lombok Tengah 18 madrasah dan 10 madrasah di Lombok Barat, 
serta semakin maraknya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 
oleh para abituren (alumni) kedua lembaga pendidikan itu di berbagai 
tempat di pulau Lombok, maka dipandang perlu adanya organisasi 
yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, pembinaan, pemeliharaan 
dan penanggung jawab dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan 
(Syamsudin, 1982 : 49). 

Untuk merealisir gagasan tersebut Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid sebagai penggagas pertama serta pendiri 
NWDI dan NBDI mengundang para pimpinan madrasah cabang 
untuk bermusyawarah menentukan langkah-langkah selanjutnya. 
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Peristiwa penting itu terjadi pada tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 
1372 H., bertetapan dengan tanggal 1 Maret 1953. Dengan 
memperhatikan alasan di atas, maka mereka sepakat gagasan Tuan 
Guru Haji Muhammad Zainuddin itu diterima, dan dengan demikian 
lahirlah organisasi Nahdlatul Wathan (disingkat NW), kemudian 
“Maulana al-Syeikh” (gelar Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin 
dari para abiturennya) dinyatakan sebagai pendirinya (Abdullah, 1992 
: 24). Selanjutnya momentum yang bersejarah itu ditetapkan sebagai 
hari lahirnya organisasi Nahdlatul Wathan. 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa kehadiran Nahdlatul 
Wathan sebagai organisasi berawal dari dua madrasah tersebut, yaitu 
Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Nahdlatul Banat 
Diniyah Islamiyah (NBDI), sehingga nama organisasi ini diambil dari 
dua kata pertama Madarasah NWDI sebagai madrasah induk. 

Organisasi Nahdlatul Wathan sejak berdirinya dipimpin oleh 
Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sampai akhir 
hayatnya. Dalam Muktamar I sampai dengan Muktamar IV Tuan 
Guru Haji Muhammad Zainuddin ditetapkan sebagai Ketua Umum 
PBNW. Kemudian, dalam Muktamar V sampai dengan VIII ia 
ditetapkan sebagai Rais Am Dewan Mustasyar PBNW. Selanjutnya, 
dalam Muktamar Kilat Istimewa tahun 1977 kembali ia ditetapkan 
sebagai Rais Am Dewan Mustasyar PBNW merangkap Ketua Umum 
PBNW. Pada Muktamar VIII dan IX, ia ditetapkan lagi sebagai Rais 
‘Am Dewan Mustasyar PBNW (Nu’man, 1999 : 48). Dalam 
kedudukannya sebagai Rais Am Dewan Mustasyar kali ini, ia 
mempunyai hak prerogatif dan keputusannya menentukan serta 
mengikat. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat ia berhak 
mengambil tindakan dan langkah-langkah kebijaksanaan untuk 
menyelamatkan organisasi (ADRT NW, 1991 – 1996 : 15, 6). 
Demikian juga, dalam keadaan darurat/istimewa, pengurus dapat 
diangkat/ditunjuk serta diberhentikan oleh Rais ‘Am Dewan 
Mustasyar (Nu’man, 1999 : 48). Walaupun demikian, di atas 
semuanya itu demi kepentingan umat dan kemanfaatan bagi 
organisasi, musyawarah-mufakat tentu lebih diutamakan daripada 
mengambil keputusan secara sepihak dan tergesa-gesa. Sebab sebagai 
organisasi pendidikan sekaligus kemasyarakatan, Nahdlatul Wathan 
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memandang penting peranan musyawarah dalam memutuskan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi. 

C. Perkembangan Pendidikan Nahdlatul Wathan dan 
Konteksnya 
Perkembangan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Wathan 

ditandai dengan dibentuknya institusi itu menjadi organisasi sosial 
keagamaan yang mempertegas misinya bergerak di bidang 
pendidikan, sosial dan dakwah sejak 1 Maret 1953. Keberadaan 
Nahdlatul Wathan sebagai organisasi yang bergerak di ketiga bidang 
itu, terutama bidang pendidikan adalah untuk mewadahi dan 
mengorganisir segala macam bentuk kebutuhan dan keperluan 
pengelolaan lembaga-lembaga tersebut secara profesional.  

Selain di dorong oleh misi tersebut, menurut salah seorang ketua 
IPNW (Ikatan Pemuda Nahdlatul Wathan), Fauzan Fu’ad, 
pembentukan Nahdlatul Wathan sebagai organisasi juga tidak lepas 
dari faktor politik, setelah Nahdlatul Ulama (NU) keluar dari 
Masyumi dan membentuk partai sendiri yaitu partai Nahdlatul Ulama’ 
pada tahun 1952 (Kabir, 2006 : 78). Sementara Tuan Guru Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (pendiri Nahdlatul Wathan) 
yang sejak tahun 1950 sudah diangkat menjadi konsulat organisasi 
tersebut untuk wilayah Sunda Kecil (wilayah Bali, NTB dan NTT) 
tetap memilih Masyumi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi 
politiknya. Langkah dan strategi ini diambil seiring dengan konstelasi 
politik zaman liberal saat itu, sehingga PNI sebagai saingan politik 
tidak berdaya mengambil kursi pemerintahan di wilayah NTB, maka 
ia dipilih menjadi ketua Badan Penasihat Partai Masyumi Daerah 
Nusa Tenggara Barat pada tahun 1952 (Wahid, 2000 : 133). 

Pada tahun 1953-1955 Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin 
menetapkan bahwa organisasi Nahdlatul Wathan menganut kebijakan 
“politik bebas”. Artinya, organisasi ini tidak berafiliasi dengan 
kekuatan partai politik manapun, sehingga ia merestui terbentuknya 
partai Nahdlatul Ulama’, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan 
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di Lombok pada tahun 1953 
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dan 1954. Namun pada tahun 1955, dengan menimbang “untung 
ruginya” dalam berpartai, ia dan organisasi Nahdlatul Wathan 
memilih berafiliasi dengan partai Masyumi, maka pada kali ini ia 
diangkat sebagai anggota konstituante periode 1955-1959, hasil dari 
pemilihan umum pertama pada tahun 1955 (Noor et.al., 2004 : 245).    

Keikutsertaan Nahdlatul Wathan dalam berpartai dan berpolitik 
kelihatannya tidak bermaksud untuk menceburkan diri ke dalam 
dunia itu secara utuh tetapi justru agar apa yang menjadi program 
organisasi tersebut dalam membangun masyarakat melalui 
pendidikan, kegiatan sosial dan dakwah dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan. 

Di atas telah dikemukakan, bahwa berdirinya organisasi 
Nahdlatul Wathan, pada hakekatnya adalah untuk mengemban tugas 
dan misi madrasah NDWI dan NBDI. Karena itu dengan keberadaan 
organisasi tersebut, maka madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah 
yang merupakan cabang dari NWDI dan NBDI sejak tahun 1953 
dikelola oleh Nahdlatul Wathan. 

Kebutuhan serta hajat masyarakat yang semakin besar dalam 
bidang pendidikan, tampaknya merupakan salah satu pendorong bagi 
Nahdlatul Wathan untuk terus berupaya meningkatkan dan 
mengembangkan diri dalam mengelola pendidikan. Pertumbuhan dan 
perkembangan madrasah dan sekolah di lingkungan Nahdlatul 
Wathan terus mengalami peningkatan, baik jumlah, jenis sekolah dan 
madrasah, tingkat atau jenjang pendidikannya maupun kurikulum 
yang digunakan. 

Sejalan dengan proses perubahan sosial yang terjadi, Nahdlatul 
Wathan sebagai organisasi Islam dihadapkan dengan sejumlah 
tuntutan; bagaimana Nahdlatul Wathan mengembangkan konsep dan 
pemikiran pendidikannya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan tuntutan masyarakat ke depan. Dan bagaimana peran yang 
diambil Nahdlatul Wathan dalam menentukan langkah-langkah 
strategisnya dalam rangka memcahkan problem masyarakat 
khususnya di Lombok, misalnya mengatasi keterbelakangan, 
pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. 
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Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, Nahdlatul 
Wathan dihadapkan dengan dua hal yaitu: pertama, perluasan 
kemampuan untuk menguasai dan memperluas wawasan keilmuan; 
dan kedua, pengembangan dirinya baik secara kelembagaan maupun 
program agar tetap relevan dengan tuntutan dan semangat zaman 
tanpa kehilangan identitas yang dimilikinya. 

Setelah Nahdlatul Wathan diproklamirkan sebagai organisasi, 
khususnya di bidang pendidikan, animo masyarakat untuk 
menciptakan “aliansi educative”, mendorong dan merangsang untuk 
dibangunnya gedung yang nyaman dan memadai serta memenuhi 
persyaratan standar, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 
lancar dan sukses. Hal ini ditandai dengan didirikannya gedung 
madrasah NWDI pada tanggal 3 September tahun 1951 secara 
gotong royong, swadaya masyarakat, sebanyak 10 lokal menambah 
jumlah kelas yang sudah ada. 

Dengan didirikannya gedung tersebut, maka pada tahun ajaran 
1953 sekolah-sekolah lanjutan pun mulai dibuka seperti madrasah 
Mu’allimin empat tahun, madrasah Muallimat empat tahun, Sekolah 
Menengah Islam (SMI), Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) 
empat tahun. Madarasah dan sekolah lanjutan tersebut dibuka dengan 
tujuan untuk menampung para lulusan Madrasah Ibtidaiyah enam 
tahun dan Sekolah Rakyat Negeri (SRN) enam tahun. Kemudian 
pada tahun ajaran 1955, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, di 
bidang da‘wah dibuka madrasah Mubalighin dan madrasah Mubalighat, 
dengan masa studi selama satu tahun. Pendidikan singkat ini 
dimaksudkan sebagai upaya membina kader-kader Nahdlatul Wathan 
secara khusus menjadi mubaligh atau da’i laki-laki dan perempuan 
untuk disebarkan ke daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh 
paham “waktu telu”. Pendidikan singkat ini berjalan selama tiga 
angkatan (tiga tahun) dan ditutup pada tahun ke empat. Selanjutnya 
pada tahun 1957 dibuka madrasah Mu’allimin enam tahun dan 
madrasah Mu’alimat enam tahun. Berikutnya, pada tahun 1959 
Nahdlatul Wathan membuka Madrasah Menengah Atas (MMA). 
Pada tahun yang sama, juga dibuka madrasah Tsanawiyah enam 
tahun. Dan akhirnya, pada tahun itu juga Pendidikan Guru Agama 
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Pertama (PGAP) enam tahun ditingkatkan menjadi PGA lanjutan, 
yang juga disebut PGAL (Pendidikan Guru Agama Lengkap) enam 
tahun (Nu‘man, 1993 : 76-77). Pelajaran pada Mu’allimin-Mu’allimat 
terdiri dari 70% materi agama dan 30% pengetahuan umum. 
Sedangkan pada Sekolah Menengah Islam (SMI) terdiri 30% Agama 
dan 70% ilmu pengetahuan umum. Kemudian materi pelajaran bagi 
PGAL menyesuaikan atau berdasarkan rencana kurikulum PGAL 
Negeri (Nu‘man, 1993 : 76-77; Yunus, t.t. 341). 

Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan 
Nahdlatul Wathan dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan 
cukup berarti, tidak hanya di tingkat menengah, tetapi juga di tingkat 
perguruan tinggi. Hal ini sebagai pertanda bahwa hajat masyarakat, 
khususnya di Lombok terhadap pendidikan semakin besar. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat pendidikan 
tinggi maka Nahdlatul Wathan mendirikan Akademi Paedagogik NW 
yang secara resmi dibuka pada tahun 1964. Akademi ini berjalan 
selama beberapa tahun di Pancor Lombok Timur. Kemudian 
dipindahkan ke Mataram, ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat. 
Pada tahun 1965 Nahdlatul Wathan membuka perguruan tinggi 
nonformal setingkat akademi, yang khusus mengkaji dan 
memperdalam kitab-kitab kuning. Perguruan tinggi nonformal itu 
diberi nama Ma’had Dar  wa al-Hadits al Majidiyah al-Syafi’iyah Nahdlatul 
Wathan Diniyah Islamiyah (khusus untuk putra) (Majalah Sinar Lima, 
1995 : 5 – 6). Selanjutnya, sekitar sembilan tahun kemudian, tepatnya 
pada tahun 1974 dibuka perguruan tinggi nonformal, juga setingkat 
akademi khusus untuk putri yaitu Ma’had li al Banat. Perguruan tinggi 
tersebut menggunakan kurikulum dengan perbandingan 90% materi 
agama dan 10% umum. Lembaga ini dipusatkan di  Pancor 
Kecamatan Selong Lombok Timur(Majalah Sinar Lima, 1995 : 5 – 6). 

Demikianlah, setelah proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia, selama masa pemerintahan Orde Lama, terutama di era 
lima puluhan dan enam puluhan perkembangan pendidikan 
Nahdlatul Wathan tidak pernah mengalami hambatan bahkan terus 
mengalami peningkatan baik fisik maupun non fisik. Hal ini 
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dimungkinkan karena situasi dan kondisi keamanan negara pada saat 
itu cukup menjamin pelaksanaan pembangunan sumber daya di 
berbagai bidang, dan masyarakat pun sedikit demi sedikit sudah 
menyadari arti pentingnya pendidikan. Sementara para pemimpin 
pemerintahan di kala itu disibukkan oleh suasana perpolitikan yang 
saling bersaing dan tak kunjung selesai. 

Setelah Masyumi dibubarkan pada bulan April 1960, yang 
dahulunya tempat Nahdlatul Wathan menyalurkan aspirasi politiknya, 
maka sebagai gantinya, setelah orde lama tumbang, pada tahun 1968 
terbentuklah Pasmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang didukung 
oleh sembilan organisasi Islam (Noer, 1992  46), termasuk di 
dalamnya Nahdlatul Wathan. 

Khusus di pulau Lombok, Nahdlatul Wathan merupakan ormas 
Islam yang pertama kali dengan tegas mendukung terbentuknya 
Parmusi. Asumsinya, Parmusi merupakan duplikasi dari Masyumi. 
Namun dalam perkembangan selanjutnya, Nahdlatul Wathan tidak 
dapat  berperan aktif dalam partai tersebut. Ini disebabkan  tidak 
terakomodirnya aspirasi organisasi itu sebagai ormas Islam yang 
memiliki basis konstituen terbesar di pulau Lombok (wawancara: 
Ibrahim, 16 Februari 2006). 

Selanjutnya setelah tidak aktif di Parmusi, Tuan Guru Haji 
Muhammad Zainuddin dan Nahdlatul Wathan mengubah haluan 
politiknya dengan berafiliasi kepada Sekretariat Bersama Golongan 
Karya (Sekber Golkar), suatu organisasi politik yang dibentuk atas 
gagasan Jendral A.H. Nasution. Dukungan yang diberikan oleh Tuan 
Guru Haji Muhammad Zainuddin dan Nahdlatul Wathan kepada 
Sekber Golkar didasari atas beberapa pertimbangan politik: pertama, 
Golkar adalah partai Orde Baru yang berhasil menumpas Gerakan 30 
S/PKI. Keberhasilan ini paling tidak adalah sebuah kemaslahatan 
bagi kaum muslimin Indonesia. Kedua, dalam organisasi politik ini, 
aspirasi Nahdlatul Wathan lebih terakomodir dibandingkan dengan 
memilih partai politik lainnya. Sehingga pada tanggal 28 September 
1970 Nahdlatul Wathan secara resmi menetapkan afiliasi politiknya 
kepada Golongan Karya. Dalam pemilihan umum 1971 dan 1977 
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Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terpilih 
sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia 
dari Partai Golkar.  

Menurut Nahdlatul Wathan, selama sebuah partai politik dapat 
diajak kerjasama dan dapat memberikan maslahat bagi umat Islam, 
maka tidak ada halangan untuk ikut mendukung atau berafiliasi 
dengannya. Akan halnya dengan Nahdlatul Wathan, kesediaan 
berafiliasi dan mendukung partai politik tertentu sebagaimana telah 
dikemukakan di atas menunjukkan betapa Nahdlatul Wathan 
menganggap begitu penting hubungan yang harmonis antara dirinya 
dengan pemerintah dalam ikut serta menyukseskan  pembangunan 
bangsa, khususnya bagi umat Islam. Dan dengan demikian, sedikit 
atau banyak, sikapnya yang seperti itu berdampak positif, paling tidak 
untuk sementara, terhadap beberapa bidang yang ditangani organisasi 
itu, terutama bidang pendidikan yang merupakan inti dari 
programnya.  

Dukungan Nahdlatul Wathan kepada partai pemerintah (Golkar) 
di era tahun 70-an menyebabkan organisasi tersebut banyak 
mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. 
Pada saat itu perkembangan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan 
di Lombok secara kuantitatif, baik lembaga pendidikan keagamaan 
maupun lembaga pendidikan umum, mengalami kemajuan pesat. Hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dasar 
dan menengah Nahdlatul Wathan di tiap-tiap desa, sehingga kadang-
kadang tampak tidak sesuai perbandingan antara jumlah penduduk 
dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Misalnya di satu 
kampung kecil dapat ditemukan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah 
Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan, demikian juga halnya pada tingkat 
menengah pertama SMTP/M.Ts. Di samping itu madrasah-madrasah 
Aliyah Nahdlatul Wathan juga dapat dijumpai pada hampir setiap 
kecamatan yang ada di pulau Lombok.  

Selain melajunya perkembangan madrasah Nahdlatul Wathan 
sampai ke desa-desa, bermunculan pula sekolah-sekolah lanjutan 
menengah umum Nahdlatul Wathan, baik menengah umum tingkat 
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pertama maupun menengah umum tingkat atas di seluruh Kabupaten 
sepulau Lombok. Sekolah-sekolah ini mula pertama didirikan pada 
tahun 1974 di Pancor Lombok Timur, mulai dari SMP Nahdlatul 
Wathan, SMA Nahdlatul Wathan, SPG Nahdlatul Wathan, dan lain-
lain. Kemudian sekolah-sekolah sejenis kecuali SPG Nahdlatul 
Wathan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat saat itu, 
menyusul dibuka di tempat-tempat lainnya seperti: di Mataram, 
Kediri, Narmada, Tanjung Lombok Barat; di Praya, Kopang, 
Bonjeruk, Batukliang Lombok Tengah; dan Aikmel, Pringgabaya 
Lombok Timur dan lain-lain (Nu‘man dan Sahafari, 1988 : 177). 

Pendirian sekolah-sekolah lanjutan umum itu tampaknya 
mendapat antusiasme dari masyarakat, kendatipun pada awalnya 
sebagian masyarakat atau warga Nahdlatul Wathan kurang setuju 
dengan pendirian sekolah-sekolah lanjutan umum tersebut, karena 
dikhawatirkan akan terjadi pembauran antara laki-laki dan perempuan 
yang selama ini belum pernah terjadi di lingkungan atau lembaga 
pendidikan Nahdalatul Wathan. Pendirian sekolah-sekolah lanjutan 
umum inipun akhirnya sampai ke telinga Guru Besar Tuan Guru Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yaitu Syeikh Hassan 
Muhammad al-Masysyath, sehingga Nahdlatul Wathan, melalui tokoh 
pertama dan utamanya itu, mendapat teguran. Namun setelah 
diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pendirian sekolah-
sekolah lanjutan umum itu, akhirnya sebagian warga Nahdlatul 
Wathan dan Syeikh al-Hasan dapat memahaminya. 

Mengingat banyaknya lulusan sekolah lanjutan, khususnya 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sekolah yang sederajat 
dari lulusan madrasah-madrasah yang ada, yang cenderung 
membengkak dari tahun ke tahun, dan terbatasnya daya tampung 
Perguruan Tinggi Negeri, maka Nahdlatul Wathan membuka 
kesempatan kepada para lulusan itu untuk melanjutkan 
pendidikannya di lembaga pendidikan tinggi Nahdlatul Wathan 
dengan mendirikan Universitas HAMZANWADI (Noor et.al., 2004 : 
193),  pada tahun 1977. Pada mulanya dibuka dua Fakultas, masing-
masing Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam 
perkembangan selanjutnya, Fakultas Ilmu Pendidikan berubah 
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menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) 
HAMZANWADI, dan Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Sekolah 
Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Selanjutnya pada tahun 1981 dibuka 
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS). Semua Perguruan Tinggi ini 
berlokasi di pusat Pendidikan Nahdlatul Wathan, Pancor Lombok 
Timur ( LPJ PBNW, 1991 : 17).  

Keberhasilan Nahdlatul Wathan membina hubungan dengan 
pemerintah Orde Baru melalui afiliasi politik organisasi tersebut 
kepada partai Golkar, tidak hanya membawa keuntungan bagi 
pengembangan pendidikan Nahdlatul Wathan, tetapi juga berdampak 
pada perhatian pemerintah saat itu terhadap pengangkatan tokoh-
tokoh Nahdlatul Wathan di legislatif dan eksekutif, pengangkatan 
pegawai negeri dari kalangan atau alumni Nahdlatul Wathan, 
diperbantukannya guru-guru negeri di lembaga-lembaga 
pendidikannya, bantuan keuangan, kunjungan pejabat negara, 
termasuk masuknya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid sebagai anggota MPR RI selama dua periode, yaitu periode 
1971-1977 dan periode 1977-1982, dan lain sebagainya. Semuanya itu 
merupakan buah dari hubungan baik Nahdlatul Wathan dengan 
pemerintah.     

Namun demikian, di balik keberhasilan Nahdlatul Wathan 
membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan dari Taman 
Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dan di balik hubungan 
mesranya dengan pemerintah melalui afiliasi politiknya kepada 
Golkar, organisasi tersebut pernah mengalami masa “suram” pada 
tahun 1982 yang antara lain disebabkan oleh adanya penarikan diri 
sejumlah guru negeri yang diperbantukan di lembaga pendidikan 
Nahdlatul Wathan. Selain itu berkembang isu di kalangan masyarakat 
bahwa belajar di madrasah atau sekolah Nahdlatul Wathan akan 
mengalami kesulitan dalam pelajaran. Kenyataan tersebut 
menyebabkan penyusutan jumlah murid atau siswa lembaga tersebut. 
Hal ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi di lingkungan 
Nahdlatul Wathan yang tidak lagi memberikan dukungan kepada 
partai pemerintah dan beralih ke partai Islam yaitu, Partai Persatuan 
Pembangunan. Beralihnya dukungan Nahdlatul Wathan kepada partai 
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lain, menyebabkan pemerintah Orde Baru saat itu menghentikan 
bantuannya kepada organisasi tersebut. 

Dengan memperhatikan kondisi yang kurang menguntungkan 
bagi masyarakat dan mengingat perkembangan serta kemajuan 
pendidikan yang banyak dipengaruhi oleh politik, tanpa melepaskan 
diri dari politik, akhirnya Nahdlatul Wathan menyatakan diri kembali 
ke khittah (Majalah Sinar Lima, 1995 : 27-28), yakni berkonsentrasi 
pada kerja-kerja kultural, seperti pendidikan, sosial, dan dakwah. 
Gagasan untuk kembali ke khittah ini mendapatkan momentumnya 
dalam Hultah NWDI ke-47 pada tahun 1983. 

Pada era ini Nahdlatul Wathan lebih banyak menaruh perhatian 
terhadap pendidikan di luar Pancor, pusat pendidikan Nahdlatul 
Wathan, yaitu di tingkat daerah dan cabang baik untuk madrasah 
Tsanawiyah, Aliyah bahkan Perguruan Tinggi. Pada tahun 1987 
diresmikan berdirinya Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) di 
Mataram, ibu kota propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahap 
pertama dibuka empat fakultas, yaitu: Fakultas Teknologi Pertanian; 
Fakultas Perkebunan; Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 
(FKK); dan Fakultas Sastra (Sastra Indonesia, Arab dan Inggris). 
Kesemuanya terhitung sejak bulan Juni 1991 dengan resmi berstatus 
terdaftar. Pada tahap selanjutnya, fakultas-fakultas tersebut berubah 
menjadi Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dan 
Fakultas Sastra (Nu’man, 1999 : 78). Kini semuanya sudah berstatus 
diakui. 

Selanjutnya pada tahun yang sama 1987 di Pancor Lombok 
Timur juga dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) 
HAMZANWADI. Sekolah tinggi ini hanya berjalan beberapa tahun 
saja, kemudian diambil alih oleh Universitas Nahdlatul Wathan 
(UNW) Mataram yang kemudian berubah status menjadi Fakultas 
Hukum. 

Pada tahun 1990 di Pancor, dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah 
(STID) HAMZANWADI, menambah jumlah Sekolah Tinggi yang 
dibangun sebelumnya yaitu, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) 
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yang berubah status pada tahun 1980 dari fakultas Tarbiyah ketika 
masih bernaung di bawah Universitas HAMZANWADI. Kemudian 
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) dibuka pada tahun 1981. Ketiga 
Sekolah Tinggi Agama Islam tersebut, yang kesemuanya berada di 
Pancor, pada tahun 1996 berubah statusnya menjadi fakultas, masing-
masing Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah dan Fakultas Da’wah. 
Setelah ketiga Sekolah Tinggi itu bergabung di bawah satu atap yaitu 
Institut Agama Islam HAMZANWADI (IAIH) HAMZANWADI. 
Kini semuanya sudah berstatus terdaftar. 

Berakhirnya kepemimpinan Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid terhadap organisasi Nahdlatul Wathan yang 
ditandai dengan meninggalkanya pada tanggal 21 Oktober 1997 
menunjukkan masuknya babak baru bagi perjalanan dan 
perkembangan pendidikan organisasi itu. Kejadian tersebut hampir 
bersamaan dengan awal masuknya orde reformasi bagi bangsa 
Indonesia.  

Wafatnya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 
yang tidak lama disusul dengan meninggalnya menantunya, suami dari 
Siti Raihanun, Haji Lalu Gde Wiresentane pada tanggal 17 Nopember 
1997 yang saat itu menjabat Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, 
menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan formal di dalam 
organisasi itu. 

Untuk mengisi kekosongan itu diadakan Mu’tamar Nahdlatul 
Wathan ke-10 guna memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 
Wathan. Mu’tamar ke-10 yang berlangsung tanggal 24-26 Juli 1998 di 
Gedung Koni Praya Lombok Tengah memilih Siti Raihanun sebagai 
pucuk pimpinan tertinggi organisasi itu dengan 54 suara, 
mengalahkan TGH. Ma’sum Ahmad Abdul Madjid (saudara Tuan 
Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) yang memperoleh 
34 suara dari pendukung Siti Rauhun (saudara Siti Raihanun lain ibu). 
Kubu Siti Raihanun menganggap bahwa proses Mu’tamar berjalan 
secara demokratis dan sesuai tata tertib, sementara kubu Siti Rauhun 
yang sebagian melakukan walk out menyatakan adanya rekayasa dalam 
Mu’tamar yang dilakukan oleh tokoh intelektual Nahdlatul Wathan, 
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lebih-lebih dengan status kepemimpinan wanita dianggap tidak sesuai 
dengan madzhab Syafi’i yang selama ini dianut atau diikuti. Dengan 
alasan inilah kubu pendukung Siti Rauhun tidak mengakui keabsahan 
Pengurus Besar Nahdlatul Wathan hasil Mu’tamar Praya (Jurnal 
Kanjian, 2002 : 12).  

Karena tidak mengakui keabsahan hasil mu’tamar Praya tersebut, 
maka pendukung Siti Rauhun mendesak diadakannya mu’tamar luar 
biasa. Desakan kubu Siti Rauhun agar diadakan mu’tamar luar biasa 
itu semakin mengental, dan akhirnya mereka menggelar mu’tamar 
sendiri yang disebutnya dengan “Mu’tamar Reformasi”. Mu’tamar ini 
berlangsung di Pancor Lombok Timur pada tanggal 11-12 Desember 
1999. Dalam mu’tamar tersebut akhirnya secara aklamasi memilih 
Tuan Guru Haji Zainul Majdi yang dikenal dengan sebutan Tuan 
Guru Bajang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan 
periode 1999-2004. 

Dengan terbentuknya Pengurus Besar Nahdlatul Wathan versi 
Mu’tamar Reformasi, maka terdapat dua pimpinan puncak di dalam 
tubuh organisasi yaitu: pertama, Pengurus Besar Nahdlatul Wathan 
versi Mu’tamar Praya yang dipimpin oleh Hj. Siti Raihanun yang 
berkedudukan di Mataram. Kedua, Pengurus Besar Nahdlatul Wathan 
versi Mu’tamar Reformasi pimpinan Tuan Guru Haji Muhammad 
Zainul Majdi di Pancor. 

Adanya klaim kebenaran dari masing-masing pihak yang 
kemudian terlembagakan dalam kelompok-kelompok pendukung 
organisasi di masyarakat, menyebabkan tidak jarang terjadi pertikaian 
yang disertai dengan kekerasan karena keterlibatan dan dorongan 
emosional anggota dan tujuan-tujuan kelompok (Simmel, 1986 : 67).  

Karena adanya dua kepemimpinan di dalam organisasi Nahdlatul 
Wathan yang masing-masing pihak mengklaim diri lebih benar dan 
lebih berhak memimpin organisasi itu dari yang lain, menyebabkan 
Siti Raihanun keluar dari Pancor dan membangun pusat pendidikan 
Nahdlatul Wathan yang baru pada tahun 1999 di desa Anjani 
kecamatan Aikmel Lombok Timur dengan nama Pondok Pesantren 
Syaikh Zainuddin. Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang 
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dibangun adalah Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin dan Mu’allimat, 
Aliyah Mu’allimin dan Mu’allimat, Ma‘had Dar  wa al-Hadits dan 
Universitas Syaikh Zainuddin (UNSAZ) dengan membuka beberapa 
fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, Fakultas 
Ekonomi, dan Fakultas Hukum serta Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP). Semuanya masih dalam status terdaftar. 
Sedangkan Madrasah Aliyah Keagamaan baik putra maupun putri 
untuk sementara waktu masih ditempatkan di Mataram.  

Selanjutnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang 
semakin besar di bidang persalinan dan keperawatan, Nahdlatul 
Wathan Anjani, sejak tahun 2004 diberikan kesempatan untuk 
membuka pendidikan Diploma III Kebidanan dan Keperawatan, 
yang untuk sementara masih ditempatkan di Mataram (Wawancara: 
Muhammad Natsir Abdullah, 20 April 2006). Hingga penelitian ini 
dilakukan statusnya masih dalam status terdaftar. 

Mencermati konflik yang melanda Nahdlatul Wathan dan 
kalangan warganya, dengan tidak menafikan berbagai dampak negatif 
yang ditimbulkannya, diakui atau tidak telah memberikan nilai positif 
bagi kalangan Nahdlatul Wathan sendiri terutama dari sisi 
pengembangan pendidikan. Dengan pecahnya dua orang yang 
difigurkan, oleh masing-masing kubunya, dari keturunan pendiri 
Nahdlatul Wathan itu yaitu Hajjah Umu Siti Rauhun dan putranya 
(Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi) di Pancor dan Hajjah 
Ummu Siti Raihanun di Anjani menyebabkan semakin meluas dan 
semakin berkembangnya pusat-pusat lembaga pendidikan Nahdlatul 
Wathan ke wilayah lain selain Pancor. Pindahnya Hj. Ummu Siti 
Raihanun ke Anjani yang disertai dengan berdirinya lembaga-lembaga 
pendidikan baru yang direncanakan akan menjadi komplek dan pusat 
pendidikan terbesar di Lombok bila disikapi secara arif oleh masing-
masing pihak, akan menumbuhkan persaingan positif untuk 
memberikan hasil yang terbaik bagi Nahdlatul Wathan khususnya dan 
bagi masyarakat umumnya. 
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BAB X 
“BERKAH” OTONOMI DAERAH:  

RESPON MADRASAH DI BEBERAPA PESANTREN  
DI KEDIRI LOMBOK BARAT 

 

A. Pendahuluan 
Madrasah adalah sebuah sistem pendidikan yang unik dan khas 

Indonesia (indigenous). Ia merupakan sebuah wacana yang selalu hidup 
dan dinamis. Pembincangannya senantiasa akan terasa menarik, segar, 
dan aktual. Banyak aspek yang mesti dicermati ketika menggelar 
diskursus pesantren, karena sebagai sebuah sistem ia memiliki banyak 
dimensi terkait (multidimensional). Di tengah kenyataan dimensional 
itu, menariknya pesantren sangat percaya diri (self-confident) dan penuh 
pertahanan diri (self-defensive) dalam menghadapi tantangan dari luar 
dirinya.  

Keberadaan pesantren yang sedemikian ditengarai kuat memiliki 
pengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Bahkan menurut 
Billah, pengaruh itu telah melampaui batas-batas wilayah administratif 
pemerintahan lokal (Billah, 1988 : 12), sehingga pesantren begitu 
cepat tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di 
pulau “seribu masjid”, Lombok. Menurut data statistik pada 
Ditbimbaga Islam, jumlah pesantren di Nusa Tenggara Barat 
mencapai 174 buah dan sebagian besar tersebar di pulau Lombok. 
Dengan jumlah tersebut praktis NTB menduduki enam besar setelah 
Jawa Barat dengan 3654 pesantren, Jawa Timur dengan 2413 
pesantren, Jawa Tengah dengan 1377 pesantren, Aceh dengan 409 
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pesantren, dan Lampung dengan 280 pesantren (Ditbimbaga Islam 
Depag RI, 1999).  

Bertolak dari hal di atas, penelitian dan pembahasan tentang 
pesantren akan melahirkan hasil dan wacana yang variatif, tergantung 
dari sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Kaitan itu, 
penelitian ini sendiri akan mengkaji permasalahan pendidikan di 
lingkungan pesantren dalam konteks otonomi daerah, dengan 
sorotan utama adalah lembaga pendidikan formal yang ada di 
lingkungan pesantren, yakni madrasah. Ini penting, mengingat 
keberadaan madrasah sebagai salah satu bentuk pengembangan jalur 
pendidikan formal di lingkungan pesantren, selain itu juga karena ia 
merupakan salah satu wujud pembaruan dalam upaya 
penyempurnaan sistem pendidikan pesantren itu sendiri (Steenbrink, 
1984 : 26; Darmuin, 1998 : 81). 

Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah sebagai lembaga 
pendidikan Islam ditempatkan sebagai pendidikan formal pada 
jenjang menengah. Kaitan itu, mutu madrasah dipandang perlu untuk 
ditingkatkan dan disederajatkan dengan sekolah umum. Salah satu 
strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan mutu dan 
penyejajaran madrasah dengan sekolah umum ialah perubahan 
komposisi muatan kurikulum. Muatannya, proporsi pendidikan 
agama mengalami penyusutan, sementara proporsi pendidikan umum 
mengalami penambahan. Akibat lanjutnya, hampir seluruh kurikulum 
madrasah mengikuti kurikulum yang diterapkan di sekolah umum. 

Di sisi lain, madrasah sebagai bagian integral dari kelembagaan 
pesantren yang tumbuh dari dan dalam masyarakat dituntut harus 
mampu menyesuaikan sistem pendidikan dan kelembagaannya agar 
tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mencetak 
peserta didik ke dalam posisi ideal tertentu. Untuk itu, secara sadar 
pengelola madrasah dituntut mengupayakan penyelenggaraan 
pendidikan yang mampu menjembatani dua kepentingan tersebut, 
yakni kepentingan nasional di satu sisi ― karena madrasah 
merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional ― dan kepentingan 
pesantren dimana ia bernaung di sisi lain. 
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Bertolak dari kondisi itulah, maka kajian mengenai persoalan 
madrasah di lingkungan pesantren menjadi salah satu fokus dalam 
penelitian ini, dengan suatu asumsi bahwa kebijakan pemerintah 
tentang otonomi daerah akan berimplikasi pada pola pengelolaan 
madrasah kini dan ke depan. Sekurangnya, kebijakan tersebut akan 
memberikan legitimasi kewenangan yang luas bagi para pengelola 
madrasah dalam memilah dan memilih secara cermat berbagai 
strategi pengembangan pendidikan di lingkungan masing-masing. 

B. Selintas tentang Pesantren di “Kota Santri” 
“Kota santri”, itulah sebutan yang lekat bagi kecamatan Kediri 

yang terletak di kabupaten Lombok Barat. Berada dalam rentang 
jarak + 17 km arah selatan kota Mataram, ibu kota provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Sebutan itu tampaknya bukan tanpa alasan. Ada latar 
yang khas, karena ketika memasuki desa Kediri yang sekaligus sebagai 
kota kecamatan akan segera terjumpai lima buah pesantren tempat 
para santri dibina dan dididik dengan berbagai ragam ilmu dan 
keterampilan. Lima buah pesantren dimaksud ialah pondok pesantren 
Al-Islahuddiny, Nurul Hakim, NW Selaparang, Al-Amin dan Yusuf 
Abdussatar. Kelimanya, kecuali pondok pesantren Yusuf Abdussatar, 
mulai dirintis sejak masa pra-kemerdekaan. 

 Keberadaan pondok pesantren di tengah masyarakat Kediri 
memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam hal ini pengaruh 
komunitas pesantren terhadap perilaku keagamaan dan aktivitas sosial 
masyarakat sangat tampak. Bahkan seringkali pengaruh tuan guru 
sebagai bagian dari komunitas pesantren mengalahkan pengaruh 
pimpinan formal pemerintahan. Itu terungkap dari pernyataan salah 
seorang kepala Dusun Pelowok Kediri, bahwa masyarakat Kediri 
meskipun banyak yang “mengerti” dan  berpendidikan, tetapi susah 
sekali diatur kalau bukan oleh tuan guru (Wawancara, 28 Agustus 
2003). Hal tersebut diakui pula oleh H. Abdurrahim, seorang staf 
kantor desa Kediri. Menurutnya, adalah ironis dengan status sosial 
dan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, masyarakat desa Kediri 
cenderung lebih patuh kepada tuan guru daripada kepala desa atau 
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camat,  bahkan bupati sekalipun. Sebagai contoh, lanjutnya, 
rendahnya dukungan masyarakat terhadap program yang 
disosialisasikan langsung pemerintah tanpa melibatkan pesantren atau 
tuan guru (Wawancara, 29 Agustus 2003).  

Di Kediri, selain kepatuhan terhadap tuan guru, kuatnya 
pengaruh pesantren juga tampak pada aspek budaya, seperti cara 
berbusana santri sangat mewarnai realitas keseharian masyarakat. 
Terlihat terutama di tempat-tempat layanan sosial, seperti sekolah 
(tidak hanya sekolah yang berlabel Islam), pasar, puskesmas, dan 
tempat-tempat lain sejenis. Pengaruh pesantren dari berbagai aspek 
tersebut, menurut Iskandar (Wawancara, 28 Agustus 2003), Kepala 
Desa Kediri, berkulminasi pada pemberian julukan Kediri sebagai 
“kota santri”. Julukan tersebut pada awalnya diberikan oleh 
masyarakat luar yang berkunjung ke Kediri, kemudian oleh 
masyarakat Kediri (khususnya para pemimpin  formal) dijadikan 
sebagai slogan kecamatan, yaitu “SANTRI” ― sekaligus sebagai 
akronim Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi, dan Indah. Lebih lanjut 
dijelaskan, dengan jargon “santri” tersebut masyarakat dan para santri 
yang tinggal di kecamatan Kediri diharapkan dapat menciptakan 
suasana aman, sehat dan tertib, sehingga masyarakat merasa betah 
selalu dan nyaman untuk tinggal di kecamatan Kediri.  

Sementara itu, hingga tingkat tertentu, pesantren di Kediri dapat 
dibilang telah mewarnai dan memberikan kontribusi cukup signifikan 
bagi dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Kediri 
yang secara demografis berjumlah 11.428 jiwa dan 100% adalah 
muslim, juga telah memberikan dukungan terhadap eksistensi dan 
pengembangan pesantren. Tak pelak, setidaknya tiga dari lima 
pesantren yang ada di “kota santri” tersebut, yaitu Al-Islahuddiny, 
Nurul Hakim, dan Al-Amin, mengalami perkembangan yang sangat 
pesat, baik dari segi pengembangan jalur maupun jenjang pendidikan. 
Dengan melihat perkembangan tersebut, tampak bahwa pesantren di 
Kediri telah berkembang melampui batas pengertian pesantren pada 
awal berdirinya ― seperti digambarkan Dhofier bahwa pendidikan 
pesantren yang tipikal terdiri dari komponen-komponen berikut: kyai, 
masjid, santri, pondok, dan kitab (Dhofier, 1982 : 44-60). Pesat 
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berkembang menyangkut segala instrumen, mulai dari gedung 
(hardware) sampai kurikulum pendidikan (software) tidak luput dari 
pembaruan. Pendek kata, perubahan yang berlangsung di beberapa 
pesantren di Kediri itu sangat fundamental. Perubahan itu dilakukan 
melalui suatu tahapan tertentu, sehingga tidak terlihat dengan jelas 
kecuali bagi yang mengamatinya secara seksama. 

Setelah mengamati perubahan tersebut, permasalahan yang 
muncul kemudian berasal dari lembaga pendidikan formal yang 
berada di lingkungan pesantren, khususnya  madrasah. 
Keberadaannya kini menimbulkan ambiguitas makna. Satu sisi 
madrasah diterjemahkan sebagai tak lebih dari sekolah umum; 
sementara di sisi bersebelahan, madrasah yang kebetulan berada di 
lingkungn pesantren, masih diidentikkan dengan pesantren berpola 
pendidikan klasik. Selain problem makna tersebut, terdapat pula 
persoalan sangat mendasar yang dirasakan beberapa pengelola 
madrasah di “kota santri”, yakni mengenai persoalaan kurikulum 
yang merupakan produk dari masa lalu, yang secara substansial dan 
operasional masih dipersoalkan. 

C. Persoalan Madrasah di Lingkungan Pesantren 
Pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini, termasuk di pulau 

Lombok, merupakan hasil dialektika pendidikan era sebelumnya. 
Bentuk dan pola pendidikan yang ada saat ini merupakan proyeksi 
sejarah pendidikan yang mendahuluinya. Demikian halnya dengan 
pesantren yang dianggap sebagai adaptasi Islam terhadap lembaga 
sejenis yang telah ada sejak periode Indonesia pra-Islam, tepatnya 
masa Hindu Budha (Kuntowijoyo, 1991 : 57). Alhasil pesantren tidak 
hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian 
Indonesia (indigenous) (Madjid, 1997, 3). Akan halnya pesantren, 
madrasah juga merupakan wujud dialektika antara pendidikan 
pesantren dan pendidikan modern, yang bila dirunut 
perkembangannya bermula pada dasawarsa 1920-an melalui 
pembaruan sistem pengajaran dan kurikulum baru dalam dunia 
pesantren. 
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Hasil dari apa yang disebut pembaruan sistem pengajaran itu 
ialah sistem madrasi (sistem klasikal), dan kurikulum yang terbarukan 
itu berupa pemuatan pengetahuan umum. Keduanya mula-mula 
diperkenalkan oleh beberapa madrasah di Sumatera dan Jawa sejak 
dasawarsa pertama abad ke-20 (Steenbrink, 1984 : 7-83). Dalam 
sistem klasikal dimaksud para santri dipisah ke dalam beberapa kelas 
atau tingkatan, batas waktu belajar menjadi jelas dan mulai 
diperkenalkan pula apa yang disebut ijazah. Puncak dari penerapan 
sistem klasikal ini berujung pada pengembangan jalur pendidikan 
melalui pendirian sekolah-sekolah menengah umum dan 
pengembangan jenjang pendidikan melalui pendirian perguruan 
tinggi, yang bahkan tak hanya membuka fakultas-fakultas keagamaan, 
tapi juga fakultas umum atau jurusan umum. Hal itu sebagaimana 
yang dikembangkan pesantren Al-Islahuddiny, Nurul Hakim, dan Al-
Amin.  

Adapun mengenai kurikulum yang diterapkan pada lembaga 
madrasah di lingkungan pesantren secara bertahap terus mengalami 
pembaruan. Mulai dari muatan kurikulum degan proporsi 70% 
pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum, hingga pada 
perkembangan berikutnya dimana proporsinya berubah menjadi 60% 
pengetahuan agama dan 40% pengetahuan umum. Selanjutnya 
berdasarkan keputusan bersama tiga menteri (SKB tiga menteri No. 6 
Tahun 1975, No. 037/U/1975, dan No. 36 Tahun 1975) proporsi 
pendidikan agama di madrasah mengalami perubahan total berbalik 
menjadi 30% pengetahuan agama dan 70% pengetahuan umum. 
Bahkan, menurut Hj. Mislahah (Wawancara, 4 September 2003), 
seorang guru negeri yang diperbantukan di Madrasah Aliyah Putri Al-
Ishlahuddiny, munculnya kurikulum madrasah tahun 1994 justru 
hanya memberikan proporsi 5 sks untuk pengetahuan agama atau 
sekitar 12% dari total muatan kurikulum. 

Desain kurikulum madrasah sebagaimana digambarkan di atas, 
menurut H.L. Musayyab (Wawancara, 7 September 2003) Kepala 
Madrasah Aliyah Putra Al-Ishlahuddiny, memang efektif untuk 
meningkatkan mutu pendidikan madrasah, agar mata pelajaran umum 
dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran 
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umum di sekolah umum. Tapi itu di satu sisi, sisi lainnya justru pola 
kurikulum semacam itu menimbulkan persoalan baru, terutama bagi 
para pengelola madrasah di lingkungan pesantren. Sebab, 
menurutnya, itu akan memicu terjadinya kesenjangan antara visi-misi 
pesantren yang menjadi payung madrasah dan output yang dihasilkan. 
Dalam hal itu Musayyab menunjuk contoh bahwa salah satu misi 
pesantren adalah mencetak pribadi muslim sejati yang mampu 
mengabdikan diri pada masyarakat dalam bidang agama; sementara 
muatan kurikulum pengetahuan agama yang diberikan, baik pada 
tingkat Madrasah Tsanawiyah maupun pada tingkat Madrasah Aliyah 
sangat kurang. “Jelas itu belum mampu mengantarkan mereka untuk 
menjadi seorang muslim sejati sebagaimana diharapkan lembaga 
penaungnya, pesantren. Apalagi membekali mereka dengan ilmu 
agama yang siap untuk diabdikan sesuai harapan dan tuntutan 
masyarakat,” kilahnya. Oleh karena itu, ia lalu menyarankan agar 
kurikulum madrasah yang berlaku saat ini perlu ditinjau kembali oleh 
pihak yang berwenang, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara 
harapan masyarakat dan output yang dihasilkan madrasah. 
Menurutnya, bagi madrasah yang berada di lingkungan pesantren 
persoalan itu merupakan “PR” bagi para pengelolanya yang hingga 
kini tak kunjung terjawab tuntas. 

Memperkuat pendapat Musayyab di atas, Ehsan (Wawancara, 7 
September 2003) menegaskan: “Penerapan kurikulum dengan 
prosentase 60:40 untuk pelajaran agama sebelum pemberlakuan SKB 
tiga menteri saja belum mampu mencetak muslim sejati, baik dari 
sudut keimanan maupun keilmuan, apalagi setelah diterapkannya 
kebijakan tersebut tentu hasilnya sudah dapat diprediksi.” Menurut 
Kepala Madrasah Aliyah Puteri al-Ishlahuddiny ini, sekarang mulai 
muncul keluhan tentang output dari madrasah yang menunjukkan sisi  
kelemahan dari kurikulum  yang diterapkan. Keluhan tersebut antara 
lain mengenai tamatan Madrasah Aliyah yang dinilai memiliki 
kemampuan serba tanggung. Almaksud, pengetahuan agamanya 
kurang mendalam, sedangkan pengetahuan umumnya juga masih 
rendah. Untuk yang terakhir, menurutnya, terutama dikarenakan 
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proporsi pengetahuan umum yang diterapkan tidak didukung sarana 
belajar dan tenaga pengajar yang memadai.           

Senada dengan Ehsan, H. Majhur (Wawancara, 6 September 
2003)  berpendapat bahwa kurikulum madrasah yang sedang 
diterapkan saat ini memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, tampak 
pada para tamatannya yang dianggap sebagai input yang kurang baik 
bagi perguruan tinggi agama seperti STAIN, IAIN, atau UIN, karena 
penguasaan mereka akan pengetahuan agama dan bahasa Arab 
kurang memadai; sementara kepenguasaan atas pengetahuan umum 
pun dianggap rendah, sehingga menyebabkan tamatan madrasah kalah 
bersaing dalam memasuki perguruan tinggi umum dibanding dengan 
tamatan SMU. Selain itu, menurutnya, perbandingan prosentase 
pengetahuan umum 70% dengan 30% pengetahuan agama dapat 
dipandang sebagai upaya pendangkalan agama pada madrasah. “Hal 
itu dapat menimbulkan keraguan pada masyarakat akan kualitas 
lulusan madrasah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan 
masyarakat atas eksistensi madrasah,” tandas Kepala Madarasah 
Aliyah Al-Amin ini.  

Masih terkait dengan persoalan eksistensi madrasah saat ini, 
simak ujaran H. Syaihul (Wawancara, 9 September 2003), Kepala 
Madrasah Aliyah Nurul Hakim, berikut: 

“Sekolah atau madrasah yang kental diwarnai oleh agama dengan 
kegiatan ekstrakurikuler berupa program pengkajian ajaran agama 
melalui “pembedahan” kitab-kitab klasik cenderung menarik minat 
masyarakat untuk memasukinya, terutama bila yang bersangkutan 
berharap banyak terhadap pengetahuan agama. Sebaliknya, madrasah 
yang hanya menyelenggarakan pendidikan formal, sementara tidak 
ditunjang dengan fasilitas belajar yang cukup dan tenaga pengajar 
yang memenuhi kualifikasi keilmuan yang memadai, secara 
berangsur-angsur akan ditinggalkan oleh  peminatnya.” 

Berbeda dengan pendapat beberapa informan di atas yang 
menilai kehadiran kurikulum yang lahir dari SKB tiga menteri sebagai 
persoalan mendasar dalam pengelolaan madrasah, H. M. Zafir 
(Wawancara, 19 September 2003), justru cenderung melihat 
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sebaliknya. Menurut Wakil Kepala SMU NW Selaparang yang juga 
guru negeri SMU I Kediri ini, munculnya SKB tiga menteri dimaksud 
yang berimplikasi sinergis pada perubahan kurikulum madrasah 
merupakan langkah positif untuk meningkatkan mutu madrasah, 
dimana ijazah madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah 
umum yang sederajat. Adapun mengenai persoalan yang muncul 
kemudian dimana proporsi pendidikan agama berkurang, menurutnya 
itu harus mampu disiasati oleh para pengelola madrasah dengan 
memberikan porsi pendidikan agama di luar jam formal. Strategi ini 
tentu sangat tepat dan mudah dilaksanakan bagi madrasah yang 
berada di lingkungan pesantren. Sebab, sambungnya lagi, para siswa 
dan sekaligus santri sebagian besar tinggal di satu tempat, yakni di 
dalam asrama. 

Apapun, beragam pendapat di atas penting untuk disimak 
sebagai refleksi dari pengalaman para pengelola madrasah di 
lingkungan pesantren. Terlebih mengingat realitas tugas mereka yang 
dituntut melaksanakan fungsi ganda, yaitu merealisasikan tujuan 
pesantren yang selama ini menjadi daya tarik bagi masyarakat 
terhadap institusi tersebut dan sekaligus mewujudkan fungsi lembaga 
formal madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 

D. Menyambut Otonomi Daerah 
Salah satu hasil gelombang reformasi total yang melanda 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah lahirnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua perangkat 
undang-undang tersebut berhubungan erat antara yang satu dan yang 
lain, karena otonomi tanpa pengaturan mengenai perimbangan 
keuangan pusat dengan daerah akan tidak bermakna apa-apa.  

Keterkaitan erat dua undang-undang tersebut, tampaknya 
mendasari pandangan M. Baihaqi (Wawancara, 24 September 2003), 
tentang otonomi daerah. Menurut Kepala Madrasah Aliyah Yusuf 
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Abdussatar yang juga Kepala SMP I Kuripan ini, otonomi daerah 
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, keadilan, 
dan demokrasi serta penghayatan terhadap nilai-nilai lokal. Pada 
bidang pendidikan otonomi daerah bermakna pelimpahan 
kewenangan. Dalam hal itu seluruh urusan bidang pendidikan dan 
kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat beralih ke 
pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Pada tingkat yang 
lebih operasional dapat beralih kepada masing-masing lembaga 
pendidikan termasuk madrasah. 

Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi dan 
pengelolaan pendidikan tersebut merupakan momentum yang tepat 
untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan, termasuk 
madrasah yang selama ini dirasakan sarat dengan persoalan. Hanya 
saja kebijakan baru yang mempunyai implikasi kuat bagi pengelolaan 
madrasah ini belum dilirik apalagi mendapat prioritas dari pengelola 
pendidikan di daerah. Ironis, memang. Tapi itulah kenyataannya ― 
sebagaimana terungkap dari pengakuan H. Muslihat (Wawancara, 24 
September 2003), Kepala Seksi Pendidikan Departemen Agama 
Lombok Barat, berikut:  

“Untuk lingkungan Depag, otonomi bidang pendidikan belum 
dapat diterapkan, karena untuk memberlakukan kebijakan 
tersebut dibutuhkan pendanaan yang besar, di samping masalah 
ketenagaan dan sarana-sarana lainnya. Saat ini Depag lebih 
memfokuskan diri pada persoalan akreditasi lembaga-lembaga 
yang ada di lingkungannya.”  

Meskipun pengelola pendidikan madrasah di tingkat daerah 
masih belum mempersiapkan penyelenggaraan otonomi pendidikan, 
isu “otonomi” tersebut telah menjadi topik diskusi di kalangan 
pengelola madrasah. Terkait dengan itu, banyak pihak beranggapan 
bahwa otonomi daerah tidak hanya akan memberikan efek pada 
pembaruan kurikulum dan efisiensi administrasi, tetapi juga terhadap 
pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataan (Tilaar, 2000 : 
87). Hal itu dimaknai oleh H. Bohari (Wawancara, 24 September 
2003), sebagai upaya penyejajaran madrasah swasta dengan negeri. 



Pendidikan Islam: Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | 205 

Dengan penyejajaran itu diharapkan setiap lembaga pendidikan akan 
mendapat perhatian yang sama dari pemerintah daerah bersangkutan, 
sehingga tidak ada lagi “jurang” kesenjangan antara madrasah swasta 
dan negeri. Ia memandang status ‘negeri’ dan ‘swasta’ masih sebagai 
persoalan mendasar bagi pengelola madrasah di lingkungan 
pesantren, selain kurikulum. 

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999, otonomi daerah memang dititikberatkan di kabupaten 
atau kotamadya. Itu membuka kemungkinan terjadinya kedekatan, 
baik secara fisik maupun moral, antara lembaga pendidikan dan para 
pengambil keputusan di daerah. Wajar bila itu lalu menerbitkan 
optimisme pada diri para pengelola madrasah akan perbaikan nasib 
lembaga pendidikan yang mereka kelola. Simak luapan optimisme 
pada penuturan H.Jaelani (Wawancara, 14 September 2003), seorang 
guru di Madrasah Aliyah Putra Al-Ishlahuddiny sekaligus juga Kepala 
MTs Negeri Kuripan, berikut:  

“Pada era yang lalu, untuk mendapatkan satu ruangan kelas baru 
madrasah harus menunggu proses selama berbulan-bulan, karena 
usulan tersebut harus melalui proses rapat yang berjenjang; mulai 
dari rapat kerja daerah di tingkat kabupaten sampai pada forum 
rapat kerja nasional. Diterima-tidaknya usulan madrasah baru 
diketahui setelah PO di terbitkan. Jika diterima madrasah pantas 
bersyukur, tapi adakalanya belum tercantum di dalam PO karena 
jumlah anggaran yang dialokasikan tidak memadai untuk 
menjadikan semua usulan menjadi kenyataaan. Akan tetapi pada 
era otonomi daerah ini, dengan semangat dan komitmen 
pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu daerah, maka besar 
kemungkinan berbagai usulan akan menjadi kenyataan dengan 
tidak memerlukan waktu yang cukup lama seperti dulu.”  

Nyaris senada, Waqi‘ah (Wawancara, 14 September 2003), 
sekretaris MTs Al-Ishlahuddiny, menambahkan bahwa dalam konteks 
otonomi daerah harapan madrasah swasta untuk mendapatkan 
perhatian, baik dari segi pembinaan mengenai pengelolaan maupun 
bantuan dana, dari pemerintah daerah semakin besar. “Karena secara 
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emosional kepala daerah tentu tidak ingin daerahnya kalah bersaing 
dalam hal sumberdaya manusia dengan daerah lain, baik kini maupun 
masa yang akan datang,” ujarnya, yakin. Sejalan dengan harapan dan 
keyakinan tersebut, dengan logis Ehsan (Wawancara, 7 September 
2003), mengemukakan bahwa para pimpinan dan wakil rakyat tentu 
sadar sepenuhnya bahwa untuk memakmurkan rakyatnya dan 
mengembangkan daerahnya sangat diperlukan sumberdaya manusia 
(SDM) berkualitas, yang kunci utamanya adalah pendidikan. “Tentu 
mereka, para kepala daerah, anggota DPRD, dan pihak-pihak yang 
menjadi stakeholder itu akan memberikan perhatian lebih baik untuk 
mengembangkan pendidikan di daerah ini,” tuturnya, optimis.  

Harapan para pengelola madrasah di atas tentu tidak hanya 
sebatas perhatian pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana 
yang akan menunjang program madrasah, tetapi suatu kebijakan yang 
berpihak pada lembaga tersebut juga sangat dibutuhkan, baik dalam 
bentuk perangkat undang-undang maupun peraturan yang 
melegitimasi pengelolaan madrasah secara otonom. Harapan lebih 
substantif itu terungkap tegas pada penuturan H. Syaihul 
(Wawancara, 9 September 2003) berikut: 

“Di masa lalu pendidikan, tanpa kecuali madrasah, telah 
diarahkan ke berbagai bentuk penyeragaman, baik dalam pola 
pengelolaan maupun penunggalan kurikulum. Akibatnya, proses 
pendidikan dan proses pengelolaan yang berlangsung menjadi 
tidak kreatif, tidak mandiri, dan tidak banyak membantu 
menyelesaikan masalah-masalah lokal di masyarakat.” 

Apa yang diungkapkan H. Syaihul tersebut menjadi penting 
untuk diperhatikan mengingat di era otonomi daerah suasana 
pengelolaan pendidikan akan sangat jauh berbeda dibanding dengan 
masa sebelumnya, saat mana pola pengelolaan pendidikan masih 
sangat sentralistik. Kala itu pendidikan memang diarahkan ke 
berbagai uniformitas yang pada satu sisi ada benarnya memang, tetapi 
dalam banyak hal lebih banyak melahirkan mudlarat. Nilai positifnya 
terletak pada usaha untuk mencapai suatu mutu pendidikan berskala 
nasional, sedangkan sisi negatifnya ialah mematikan segala bentuk 
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inovasi dan kreativitas serta mematikan inisiatif masyarakat, terutama 
para pengelola Madrasah. Ringkas kata, “kebijakan” uniformitas di 
masa lalu itu telah “mengebiri” kreativitas para praktisi pendidikan. 

Mencermati beragam pendapat di atas, jelas bahwa optimisme 
mereka cukup besar terhadap perhatian pemerintah untuk membantu 
pengembangan madrasah. Harapan tersebut bukan tanpa alasan, 
karena sesungguhnya “ruh” dari otonomi daerah adalah mendekatkan 
pengelola sumberdaya yang ada dengan yang memerlukannya, dan 
mendekatkan layanan pemerintah kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.  

Menyimak penuturan para informan di atas, memang tidak dapat 
dipungkiri bahwa tidak seorang pun dari pemerintah daerah dan 
kalangan DPRD yang tidak pernah mengeyam pendidikan pada masa 
sebelumnya. Karena itu secara emosional mereka terikat dengan 
lembaga pendidikan yang telah memberikan sumbangan besar dalam 
proses perjalanan karir mereka. Masih secara emosional, pemerintah 
daerah tentu tidak ingin kalah bersaing dalam hal SDM dengan 
daerah lain, karena itu menyangkut soal prestasi dan prestise. 
Persoalannya adalah: apakah pernyataan politik pimpinan daerah 
pada satu sisi dengan tindakan politiknya akan sejalan, atau 
sebaliknya?  

Jika sejalan tentu itu bak gayung bersambut dengan optimisme 
besar para pengelola madrasah untuk mengembangkan strategi baru 
dalam pengelolaan madrasah yang akhirnya akan bermuara pada 
peningkatan mutu SDM lulusannya. Tapi bila tidak, optimisme itu 
hanya akan berhenti sebatas dereten harapan tanpa ujung. Tanpa 
political will (baca: good will) pemerintah, maka “berkah” otonomi 
daerah yang teramat diharap para pengelola madrasah bukan tak 
mungkin hanya akan menjadi nightmare, mimpi buruk. Terlebih bila 
madrasah bertahan untuk tak melakukan upaya-upaya strategis 
apapun untuk memberdayakan dirinya kecuali hanya menanti dan 
berharap belaka!   
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E. Strategi Pemberdayaan: Model Pengelolaan 
Madrasah di Era Otonomi 
Seiring dengan gaung kebijakan otonomi daerah, konsep 

pemberdayaan (empowerment) kembali mengemuka dalam dunia 
pendidikan, dan segera menjadi pilihan dalam strategi pengelolaan 
madrasah. Dua konsep ini, otonomi daerah dan pemberdayaan, 
memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena visi pokok dari otonomi 
daerah pada akhirnya bermuara pada upaya pemberdayaan.  

Pemberdayaan madrasah dimaksudkan agar di dalam lingkungan 
madrasah tumbuh iklim keberanian untuk melakukan sesuatu demi 
terciptanya perubahan ke arah kemajuan sesuai dengan harapan dan 
tuntutan masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Dalam hal ini 
madrasah terbuka untuk secara kreatif mewarnai pemberlangsungan 
pendidikannya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaganya, yang 
pada prinsipnya merupakan harapan dan tuntutan masyarakat juga. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan keberanian. Dan 
itu tak cukup, tapi dibutuhkan pula daya dukung kreativitas, baik dari 
kepala madrasah maupun para guru yang akan mengarahkan dan 
mengelola kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Hanya saja, 
tampaknya tidak semua pengelola madrasah maupun guru yang 
berada di beberapa pesantren di “kota santri” memiliki keberanian 
dan daya dukung kreativitas untuk menerapkan strategi perberdayaan 
itu. Sebagian memang ada yang mulai menerapkan dengan dukungan 
lembaganya (pesantren penaung), sebagian lagi ada yang sedang 
mempersiapkan penerapannya sambil menunggu kebijakan lembaga 
(pesantren) di atasnya, sementara sebagian yang lain masih terpaku 
pada pola pengelolaan yang selama ini berjalan. Secara keseluruhan, 
khususnya dua sikap terakhir, itu dikarenakan mereka masih 
terbelenggu pada pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, 
dan secara sistematik telah memadamkan akuntabilitas madrasah 
kepada masyarakat yang menjadi konsumennya.  

Dua dari sedikit madrasah yang mulai menerapkan strategi 
pemberdayaan itu ialah Madrasah Aliyah Nurul Hakim dan Madrasah 
Aliyah NW Selaparang. Hal itu terlihat, antara lain dari segi 
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manajemen dan pengelolaan operasional lembaga cenderung lebih 
otonom. Kondisi itu, menurut Syaihul (Wawancara, 9 September 
2003), memberikan kewenangan penuh bagi kepala madrasah untuk 
menentukan dan menyusun program kegiatan yang dinilai dapat 
membawa pada kemajuan lembaga, dan sedapat mungkin 
menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Meskipun, imbuhnya, 
persoalan kurikulum madrasah yang didominasi pengetahuan umum 
masih merupakan persoalan mendasar dalam pengelolaan madrasah 
di lingkungan pesantren. 

Dengan adanya pemberian wewenang yang luas dari pihak 
yayasan (pesantren) kepada madrasah, maka akan memberikan 
peluang kepada madrasah sebagai salah satu sekolah yang berhaluan 
Islam untuk “memoles” seluruh aktivitas kegiatannya dengan nafas 
keislaman. Dengan itu persoalan mendasar tentang kurikulum yang 
didominasi oleh pengetahuan umum dapat diseimbangkan. Pada 
gilirannya, tidak mustahil suatu keunggulan justru diraih. Ujung-
ujungnya itu semua memang berkait rekat dengan soal ada-tidaknya 
kreativitas para pengelola madrasah itu sendiri, terutama kepala 
madrasah dan para guru. Sehubungan dengan itu pernyataan 
Campbell (2002 : 199) menarik untuk dicerna bahwa orang kreatif 
selalu lincah mental, bisa berpikir dari segala arah, kerja keras, 
pantang menyerah, lebih tertarik pada konsep besar, mempunyai 
keluwesan konsep, lebih mempunyai kompleksitas daripada 
simpleksitas. 

Sementara itu madrasah yang masih dalam taraf mempersiapkan 
penerapan strategi ke arah pemberdayaan dimaksud ialah Madrasah 
Aliyah Al-Ishlahuddiny. Bentuk persiapan yang dilakukan meliputi 
upaya peningkatan mutu dan kreativitas sumberdaya yang ada di 
lingkungannya, antara lain melalui berbagai kegiatan pelatihan dan 
penataran, baik di level daerah maupun di luar daerah. Sebagaimana 
pengakuan Ehsan (Wawancara, 14 September 2003), sang kepala, 
berikut ini:  

“Untuk dua tahun terakhir ini lembaga telah mulai 
mempersiapkan elemen pendukung diterapkannya strategi 
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pemberdayaan yang mengacu pada peningkatan mutu 
pengelolaan madrasah, seperti pengiriman beberapa orang tenaga 
administrasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang 
terkait dengan bidang tugasnya. Selain itu juga mengikutsertakan 
para guru dalam berbagai kegiatan pelatihan dan penataran 
peningkatan mutu pembelajaran, baik yang diselenggarakan oleh 
lembaga formal maupun non-formal.” 

Sedangkan Musayyab (Wawancara, 16 September 2003), sembari 
mengharapkan dukungan konkret yayasan (pesantren), mengaku 
optimis bahwa strategi pengelolaan yang mengacu pada peningkatan 
mutu madrasah dapat diterapkan. Paling lambat, menurutnya, hal itu 
dapat dilangsungkan pada tahun ajaran 2004-2005, bersamaan dengan 
diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang 
juklak pelaksanaannya telah diserahkan kepada masing-masing 
madrasah.  

Berbagai langkah di atas sangat tepat dilakukan mengingat SDM 
merupakan modal utama dalam pelaksanaan pemberdayaan dan 
peningkatan mutu madrasah di era otonomi. Sesuai dengan asumsi 
normatif bahwa pada prinsipnya pendidikan di era otonomi daerah 
secara sadar bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi 
seluruh lapisan masyarakat (Johar, 1999). Demikian juga, acuan dasar 
penghargaan terhadap sebuah lembaga pendidikan, baik pendidikan 
umum maupun lembaga pendidikan madrasah, telah bergeser ke arah 
public trust (kepercayaan masyarakat). Artinya, yang akan menilai maju 
dan mundurnya madrasah bukan lagi para birokrat di tingkat wilayah 
ataupun pusat, melainkan langsung oleh masyarakat setempat. Atas 
dasar pemikiran yang mendasar tersebut pemberdayaan madrasah di 
lingkungan pesantren mau tak mau harus benar-benar diprioritaskan. 

Akhirnya dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa madrasah 
yang merupakan salah satu bentuk penyempurnaan sistem 
pendidikan, pesantren memiliki persoalan yang justru lebih kompleks 
dibanding institusi pesantren yang mendahuluinya. Persoalan krusial 
itu terungkap dari para pengelola, yang secara tidak langsung telah 
mengadakan school review terhadap lembaga yang dikelolanya. Mereka 
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sependapat bahwa mutu madrasah perlu ditingkatkan dan mendapat 
pengakuan yang sama dengan sekolah umum. Akan tetapi mereka 
berbeda pendapat ketika muatan kurikulum madrasah harus 
disamakan dengan sekolah umum.  

Dalam pandangan sebagian besar mereka, persoalan substansi 
kurikulum tersebut sangatlah mendasar, karena madrasah yang berada 
di lingkungan pesantren dituntut untuk melaksanakan fungsi ganda, 
yaitu sebagai subsistem dalam sistem pendidikan nasional di satu sisi 
dan sebagai subsistem dari pendidikan pesantren yang menjadi 
payung kelembagaannya di sisi yang bersebelahan. Dan kian rumit 
ketika pada tataran operasional, untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan dalam kurikulum tersebut, kurang didukung oleh 
kualifikasi unsur pelaksana kurikulum dan fasilitas yang memadai.  

Menyikapi persoalan yang dihadapi madrasah, mereka sepakat 
bahwa persoalan tersebut berawal dari sebuah kebijakan di masa lalu. 
Atas dasar itu, mereka optimis bahwa munculnya kebijakan baru 
dalam era otonomi daerah akan berimplikasi kuat dalam dunia 
pendidikan yang diyakini akan dapat mengatasi persoalan tersebut. 
Keyakinan mereka terbangun oleh harapan akan perbaikan nasib 
lembaga pendidikan yang dikelolanya, terlepas adanya kenyataan 
bahwa Depag Lombok Barat ke mana madrasah-madrasah itu 
mengkoordinasikan diri, setidaknya sebagaimana diungkap Kasi 
Pendidikan-nya, justru memilih prioritas lain.  

Bagi mereka, semangat otonomi adalah memberikan kewenangan 
yang luas bagi pengelola madrasah untuk memilah dan memilih 
secara cermat strategi pengelolaan yang diinginkan. Dalam hal itu 
sebagian dari mereka telah memilih strategi pemberdayaan  sebagai 
model pengelolaan madrasah, namun sebagian yang lain  masih 
terbelenggu pada strategi pengelolaan pendidikan yang sentralistik, 
yang secara sistematik telah memadamkan akuntabilitas madrasah 
kepada masyarakat  konsumennya. 
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