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A. Pendahuluan 

Perhatian umat Islam terhadap 

hadis Nabi Saw. sangat besar. Hal ini 

disebabkan, selain karena mereka 

meyakini bahwa hadis merupakan salah 

satu sumber utama ajaran Islam, juga 

karena keberadaannya dilihat dari 

peribadi Rasūlullāh Saw. dalam 

melaksanakan atau menetapkan dan 

menjelaskan kandungan al-Quran sesuai 

dengan petunjuk Allah Ta‘ālā, dan itu 

semua adalah hadis. Selain itu, 

periwayatan hadis berbeda dengan al-

Quran, sebab al-Quran berstatus sebagai 

qath‘īy al-wurūd; yakni semua 

periwayatan ayatnya berlangsung secara 

mutawātir sehingga tidak perlu dilakukan 

penelitian tentang kebenarannya berasal 

dari Allah Ta‘ālā. Sebaliknya hadis 

sebagian kecil yang periwayatannya 

berlangsung secara mutawātir, dan bagian 

terbanyak adalah yang berstatus sebagai 

zhannīy al-wurūd;1 yakni periwayatannya 

berlangsung secara ahād.2 Hadis ahād 

 

1 Maksud qath‘īy al-wurūd atau qath‘īy 

al-thubūt ialah mutlak kebenaran beritanya 

berasal dari Nabi Saw., sedangkan zhannīy 

al-wurūd atau zhannīy al-thubūt ialah relatif 

atau nisbi (tidak mutlak) kebenaran beritanya 

berasal dari Nabi Saw. (al-Adlabī, Naqd al-

Matn : 239; dan al-Syāthibī, al-Muwāfaqāt, J. 

3:15-6).    

2 Arti hadis mutawātir menurut istilah 

ialah berita yang berasal dari Nabi Saw. yang 

diriwayatkan oleh banyak periwayat pada 
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yang amat banyak jumlahnya itu, 

memerlukan penelitian secara mendalam 

untuk mengetahui keasliannya, baik 

berasal dari Nabi Saw. atau pun tidak. 

Kitab-kitab hadis yang digunakan 

oleh masyarakat kini dan dijadikan 

sebagai pegangan oleh Muslimin sebagai 

sumber ajaran Islam yaitu kitab-kitab 

hadis yang disusun oleh para penyusun 

(mukharrij)-nya setelah sekian lama Nabi 

Saw. wafat (11 H / 632 M). Dalam tempo 

masa antara kewafatan Nabi Saw. dan 

penulisan kitab-kitab hadis itu boleh saja 

terjadi berbagai perkara yang dapat 

menjadikan riwayat hadis itu menyalahi 

hal yang sebenarnya berasal dari Nabi 

Saw. Maka untuk mengetahui apakah 

riwayat berbagai hadis yang terkandung 

dalam kitab-kitab hadis itu boleh 

dijadikan sebagai hujah (dalil agama) 

ataupun tidak, terlebih dahulu perlu 

dilakukan kajian atasnya. Kegiatan kajian 

itu tidak hanya ditujukan kepada matan 

hadis itu saja, tetapi juga kepada berbagai 

hal yang berkaitan dengan periwayatnya, 

seperti sanad-sanadnya (rangkaian para 

periwayat yang menyampaikan matan 

hadis itu).  

 
setiap thabaqāt; mulai dari awal sehingga 

akhir sanadnya, yang menurut ukuran akal 

dan kebiasaan mustahil mereka itu sepakat 

berdusta. Sementara hadis ahād ialah segala 

berita yang disampaikan oleh orang-seorang 

yang berasal dari Nabi Saw. yang tidak 

mencapai derajat mutawātir. Untuk 

penjelasan lebih lanjut istilah mutawātir dan 

ahād, lihat Ibn Hajar, Nuzhat : 9; al-Thahhān, 

Taysīr : 18-22; Shubhī, ‘Ulūm : 146-7, 150-1; 

dan al-Mawsū‘at, J. 9 : 100-1.  

Sebenarnya masih banyak kitab 

yang mengandung banyak hadis, separti 

tafsir, fikih dan sīrat yang beredar dalam 

masyarakat perlu dikaji, mengingat 

bahwa tidak semua yang dikatakan orang 

‘hadis’ lantas dapat langsung dijadikan 

hujah atau dalil dalam perkara keislaman 

atau perkara-perkara lain yang 

memerlukan penguatan dari hadis Nabi 

Saw., separti dalam perkara muamalah 

dan kesehatan atau perobatan. Kalau 

hadis itu berkualitas sahih atau hasan, 

para ulama sepakat menyatakan dapat 

dijadikan sebagai hujah, terlebih lagi jika 

hadis itu termasuk kategori mutawātir. 

(al-Ghazālī, al-Sunnat : 19).  

Berbeda halnya dengan hadis 

ahād yang daif, menurut Nūr al-Dīn ‘Itr, 

sebagian ulama, separti Abū Bakr Ibn al-

‘Arabī, al-Syihāb al-Khafajī dan al-Jalāl 

al-Dawanī menyatakan bahwa hadis ahād 

yang daif samasekali tidak boleh 

diamalkan, baik yang berkaitan dengan 

halal haram maupun fadhā’il al-a‘māl. 

Pendapat ini dipilih oleh sebagian penulis 

kini dengan memberikan alasan bahwa 

fadhā’il al-a‘māl itu sama halnya dengan 

fardu dan haram, karena semuanya adalah 

termasuk syarak. (‘Itr, ‘Ulūm : 59). 

Namun sebagian ulama, separti Ahmad 

bin Hanbal (w. 241 H / 855 M), ‘Abd al-

Rahmān bin Mahdī (w. 198 H / 814 M) 

dan ‘Abdullāh bin al-Mubārak (w. 181 H) 

menyatakan bahwa apabila hadis daif itu 

berkaitan dengan halal haram mereka 

bersifat tasyaddud (ketat) menilainya, 

tetapi bilamana berkaitan dengan fadhā’il 

al-a‘māl mereka bersifat tasāhul 

(longgar). (Shubhī, ‘Ulūm : 210-1). 

Dalam hal ini menurut Shubhī al-Shālih, 



3 

Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI 

Vol XI No.30 JILFAI-UMI/II/2014 

hadis daif boleh diamalkan atau dijadikan 

dasar dalam masalah fadhā’il al-a‘māl, 

dengan syarat para periwayatnya tidak 

terlalu lemah, masalah yang dikemukakan 

mempunyai dasar dalam al-Quran dan 

atau dalam hadis sahih serta tidak 

bertentangan dengan dalil lain yang lebih 

kuat. (Shubhī, ‘Ulūm : 211-2).  

Untuk itu, dalam upaya 

mengetahui kualitas suatu hadis, yang 

dapat dijadikan hujah, perlu dilakukan 

serangkaian kegiatan, yang diistilahkan 

dengan tahqīq hadis. Dalam pelaksanaan 

tahqīq, selain diperlukan berbagai hal 

penting yang berkaitan, antara lain 

penyediaan sarana atau berbagai kitab 

yang diperlukan, seperti kamus hadis 

(mu‘jam), berbagai kitab kumpulan hadis, 

berbagai kitab mushthalah, dan berbagai 

kitab syarah hadis, juga dipersiapkan 

pengetahuan yang memadai tentang 

metodologi tahqīq; dengan membaca dan 

mendalami berbagai kitab yang berkaitan 

dengan metodologi tahqīq hadis. Lalu 

dikumpulkanlah matan hadis yang akan 

dikaji, untuk mengetahui derajat atau 

kualitasnya.  

 Istilah tahqīq hadis dimaksudkan 

sebagai suatu kegiatan penelitian secara 

kritis terhadap sesuatu berita yang 

dinyatakan berasal dari Nabi Saw. baik 

sanad maupun matannya dengan 

menggunakan kaidah kesahihan sanad 

dan matan hadis. Dalam hal ini sebagian 

ulama menyebut kegiatan tahqīq hadis 

dengan takhrīj hadis. (Bakkār, ‘Ilm 

Takhrīj : 12). Namun demikian, dalam 

tulisan ini kegiatan takhrīj hadis 

dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan 

tahqīq hadis. Dengan demikian, kegiatan 

tahqīq hadis merupakan kegiatan 

bersepadu, yang melibatkan berbagai 

cabang dari ‘ulūm al-hadīts, separti ‘ilm 

rijāl al-hadīts, ‘ilm al-jarh wa al-ta‘dīl, 

al-nāsikh wa al-mansūkh dan lain-lain. 

Dengan begitu, maka objek tahqīq hadis 

ialah sanad (termasuk di dalamnya para 

periwayat) dan matan hadis. Tujuan 

utama tahqīq hadis adalah untuk 

mengetahui secara cermat dan benar 

kualitas sanad dan matan bagi sesuatu 

yang dinyatakan sebagai hadis Nabi 

Muhammad Saw.  

 

B. Langkah-langkah Umum Kegiatan 

Tahqīq Hadis 

Dalam melakukan tahqīq 

(penelitian) hadis, terdapat beberapa 

langkah yang harus dilalui secara 

berurutan. Adapun langkah-langkah 

umum yang bersifat konseptual ialah 

takhrīj hadis, i‘tibār sanad dan matan, 

kritik sanad, kritik matan, dan 

pengambilan kesimpulan (natijah).  

1. Takhrīj Hadis 

Yang dimaksud dengan takhrīj 

hadis di sini ialah penelusuran atau 

pencarian sebuah hadis atau beberapa 

hadis di dalam berbagai kitab sumber 

hadis atau kitab-kitab hadis yang 

muktabar, yang di dalam kitab sumber itu 

dikemukakan secara lengkap matan dan 

sanad hadis bersangkutan. Dari takrif itu 

pula dapat diahami bahwa ilmu al-takhrīj 

ialah suatu ilmu yang mengkaji tentang 

cara mencari sebuah hadis atau beberapa 

hadis di dalam kitab-kitab sumber hadis. 
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Adapun kitab sumber hadis yang 

dimaksud, antara lain: 

a. Kitab himpunan hadis yang memuat 

matan hadis lengkap dengan 

sanadnya, mulai dari penyusun kitab 

sampai kepada Rasūlullāh Saw., 

separti Shahīh al-Bukhārī, Shahīh 

Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-

Turmudzī dan Musnad Ahmad. 

b. Kitab tafsir, fikih dan tarikh (sīrat) 

yang mengandung matan hadis 

lengkap dengan sanadnya, mulai dari 

guru penyusun kitab sampai kepada 

Rasūlullāh Saw., separti Tafsīr al-

Thabarī dan Tafsīr Ibn Katsīr, al-

Umm oleh al-Syāfi‘ī, dan al-Sīrat al-

Nabawīy Saw. oleh Abū Ishāq dan Ibn 

Hisyām. 

Tujuan diadakan takhrīj hadis 

ialah untuk mengetahui asal-usul dan 

seluruh riwayat serta periwayat bagi suatu 

hadis yang diteliti. Hal ini dimaksudkan, 

selain untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya mutābi‘ pada sanad dan syāhid3 

pada matan hadis bersangkutan. 

Dalam upaya mencari hadis tidak 

cukup hanya dengan menggunakan 

sebuah kamus dan sebuah kitab rujukan 

berupa kitab hadis yang disusun oleh 

penyusunnya, karena hadis terhimpun 

dalam banyak kitab. Kamus hadis yang 

ada hanya terbatas memberi petunjuk 

pencarian hadis yang termuat dalam 

 
3 Mutābi‘ atau syāhid biasa disebut 

dengan pendukung (corroboration) pada 

suatu hadis yang diteliti. Dukungan itu 

apabila terdapat pada sanad disebut mutābi‘, 

sedangkan apabila terdapat pada matan 

disebut syāhid. Penjelasan tentang hal ini, 

lihat misalnya, Ibn Hajar, Nuzhat : 21-3; 

‘Ajjāj, Ushūl : 366-8; dan Ibn al-Shalāh, 

‘Ulūm : 74-5.   

sejumlah kitab hadis saja dan sebagian 

kamus itu pun ada yang tidak diberi 

petunjuk tentang cara penggunaannya. 

Jenis-jenis metode takhrīj yang 

dapat dipakai mencari hadis di dalam 

berbagai kitab sumber, yaitu: 

Pertama: Takhrīj dengan periwayat 

pertama, yaitu mencari hadis dengan 

berpedoman pada periwayat pertama atau 

sanad terakhir sebuah hadis, yaitu pada  

generasi sahabat.  Kitab yang boleh 

digunakan dengan metode ini ialah: 

1) Kitab Athraf al-Hadīts, yaitu kitab 

hadis yang disusun berdasarkan 

nama-nama sahabat menurut tartib 

huruf hijā’īyyat. (al-Mizzī, Tuhfat : 

2). Kitab yang disusun oleh ulama 

hadis dengan metode athraf  ini 

sangat banyak, antaranya Tuhfat al-

Asyraf bi Ma‘rifat al-Athraf oleh 

Jamāl al-Dīn Yūsuf bin Zakī ‘Abd al-

Rahmān al-Mizzī (w. 742 H). 

2) Kitab Musnad, yaitu kitab hadis yang 

disusun oleh ulama hadis dengan cara 

mengumpulkan hadis yang 

diriwayatkan oleh setiap sahabat 

tanpa memperhatikan topik bahasan 

sesuah hadis. Susunan nama-nama 

sahabat dalam kitab itu adakalanya 

berdasarkan tartib huruf hijā’īyyat, 

keislaman sahabat, kabilah atau asal 

negeri. (al-Thahhān, Ushūl : 40). 

Misalnya Musnad Ahmad oleh 

Ahmad bin Hanbal. 

Kedua: Takhrīj dengan tema atau 

kandungan (bi al-mawdhū‘ī), yaitu 

mencari hadis dengan berpedoman pada 

tema yang terkandung dalam sesebuah 

hadis. (al-Thahhān, Ushūl : 108). Kitab 
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yang boleh digunakan dengan metode ini 

antara lain:  

1)  Kitab yang berisi topik yang bersifat 

umum, separti kitab: Miftāh Kunūz al-

Sunnat oleh A. J. Wensinck, at al. 

2)  Kitab takhrīj dalam bidang tasawuf, 

separti al-Mughnī ‘an Haml al-Ashfar 

fī Takhrīj mā fī al-Ihyā’ min al-

Akhbār oleh ‘Abd al-Rahmān al-

‘Irāqī (w. 806 H). 

3)  Kitab takhrīj dalam bidang fikih, 

separti al-Dirayāt fī Takhrīj Ahādīts 

al-Hidāyat oleh Ibn Hajar. 

Ketiga: Takhrīj dengan lafal (bi al-lafts), 

yaitu mencari hadis dengan berpedoman 

pada lafal sebuah hadis. (Tawfīq Ahmad, 

Natsarat(un) : 93). Kitab yang boleh 

digunakan dengan metode ini, separti al-

Mu‘jam al-Mufahras li Alfāts al-Hadīts 

al-Nabawīy oleh A. J. Wensink, at al. 

Kitab ini mengandung sembilan  kitab  

sumber hadis  dan  setiap  kitab  

mempunyai  simbol  tertentu,  yaitu: خ : 

untuk Shahīh al-Bukhārī, م : untuk Shahīh 

Muslim, د : untuk Sunan Abī Dāwūd, ت : 

untuk Sunan al-Turmudzī,  ن : untuk 

Sunan al-Nasā’ī, جه : untuk Sunan Ibn 

Mājah, دي : untuk Sunan al-Dārimī,  ط : 

untuk Muwaththa’ Mālik dan حم : untuk 

Musnad Ahmad. 

Keempat: Takhrīj dengan awal kalimat, 

yaitu mencari hadis dengan berpedoman 

pada awal matan sebuah hadis. (Tawfīq 

Ahmad, Natsarat(un) : 93). Kitab yang 

boleh digunakan dengan metode ini, 

antara lain: 

1) Al-Jāmi‘ al-Shaghīr min Hadīts al-

Basyīr al-Nadzīr oleh al-Suyūthī. 

2) Al-Fath al-Kabīr fī Dhamm al-

Ziyādat al-Jāmi‘ al-Shaghīr oleh al-

Suyūthī. 

3) Mawsū‘at Athraf al-Hadīts al-

Nabawīy al-Syarīf oleh Abū Hājar 

Muhammad al-Sa‘īd bin Bas-yūnī 

Zaghlūl. 

Kelima: Takhrīj dengan keadaan sanad 

atau matan, yaitu mencari hadis dengan 

berpedoman pada keadaan sanad atau 

matan hadis atau kedua-duanya. (Tawfīq 

Ahmad, Natsarat(un) : 160). Metode ini 

dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu: 

1) Sanad hadis dilihat dari segi 

mutawātir-nya, kitab yang boleh 

dirujuk, separti al-Atsar al-
Mutanātsirat fī Akhbār al-

Mutawātirah oleh al-Suyūthī. 

2) Matan hadis dilihat dari segi 

bentuknya, misalnya hadis qudsīy; 

kitab yang boleh dirujuk, separti Ithāf 

al-Sanīyyat bi al-Ahādīts al-

Qudsīyyat oleh Zayn al-Dīn ‘Abd al-

Ra’ūf al-Manāwī.  

3) Keadaan sanad dan matan hadis, 

keduanya boleh disifatkan dha‘īf atau 

mawdhū‘ disebabkan adanya 

kecacatan pada kedua-duanya, yaitu 

adanya ‘illat atau ibhām (kesamaran). 

(Tawfīq Ahmad, Natsarat(un) : 166-

7). Kitab yang boleh dirujuk, separti  

Al-‘Ilal oleh al-Dāraquthnī. 

Demikian beberapa jenis metode 

takhrīj hadis yang dapat digunakan salah 

satunya yang dianggap mudah dan 

bersesuaian dengan keadaan hadis yang 

ingin dicari di dalam kitab-kitab sumber 

asal hadis. 

2. I‘tibār Sanad dan Matan 

Menurut istilah ilmu hadis, al-

i‘tibār berarti kegiatan melakukan 

peninjauan terhadap keadaan sanad dan 
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matan bagi hadis tertentu yang diduga 

menyendiri dalam periwayatan. 

Peninjauan ini dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya sanad 

lain yang dapat berstatus sebagai mutābi‘ 

atau matan lain yang semakna yang dapat 

berstatus sebagai syāhid ataukah hadis 

bersangkutan hanya berstatus sebagai 

hadis fard gharīb. (al-Thahhān, Taysīr : 

140; Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 74-5; Ibn 

Hajar, Nuzhat : 23; Nabīl, Mushthalah : 

150; dan al-Mawsū‘at, J. 9 : 102). 

Dengan melakukan al-i‘tibār, 

akan tampak dengan jelas seluruh sanad 

hadis yang diteliti, demikian juga nama-

nama periwayat dan metode periwayatan 

(sighat tahammul) yang digunakan oleh 

setiap periwayat yang terlibat dalam 

periwayatan hadis bersangkutan. Oleh itu, 

kegunaan al-i‘tibār selain untuk 

mengetahui keadaan sanad hadis 

seluruhnya dengan maksud untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya 

pendukung (corroboration) dalam bentuk 

mutābi‘ atau syāhid, juga untuk 

mengetahui keadaan persambungan setiap 

sanad sampai kepada Rasūlullāh Saw.; 

dan dari sini juga akan dapat diketahui 

bahwa hadis yang diteliti itu berstatus 

sebagai hadis mutawātir atau hadis ahād. 

Selain itu, dengan melakukan i‘tibār 

selain akan tampak semua sanad yang 

terlibat dalam penyampaian hadis 

bersangkutan sehingga dapat dihukum 

sebagai hadis mutawātir atau ahād, juga 

akan tampak ragam redaksi matan hadis 

yang dihimpun oleh periwayatnya dalam 

berbagai kitab hadis, untuk penelitian 

hadis lebih lanjut dalam kritik sanad dan 

matan. 

3. Kritik Sanad 

Kritik sanad yang dimaksudkan di 

sini ialah meneliti secara kritis sanad-

sanad sebuah hadis. Segi-segi sanad yang 

penting diteliti yaitu para periwayat yang 

terlibat dalam periwayatan hadis dan 

ungkapan periwayatan yang digunakan 

oleh setiap periwayat dalam 

meriwayatkan hadis bersangkutan. 

Pedoman umum yang digunakan dalam 

melakukan penelitian para periwayat 

ialah kaidah kesahihan sanad hadis. 

Sanad hadis yang dilakukan penelitian 

secara kritis atasnya ialah sanad hadis 

yang berstatus ahād, karena ia belum 

diyakini secara pasti berasal dari 

Rasūlullāh Saw. Sementara sanad hadis 

yang berstatus mutawātir laftsīy tidak 

perlu lagi dilakukan kritik sanad atasnya, 

karena ia sudah diyakini secara pasti 

berasal dari Rasūlullāh Saw.  

Dari berbagai takrif hadis sahih 

yang ada, dapat dinyatakan bahwa unsur-

unsur kaidah yang mesti terpenuhi 

sehingga suatu hadis dikatakan 

berkualitas sahih ada lima jenis, yaitu: (1) 

bersambung sanadnya; (2) semua 

periwayatnya bersifat adil; (3) semua 

periwayatnya bersifat dhābith; (4) tidak 

mengandung syudzūdz (kejanggalan); dan 

(5) tidak mengandung ‘illat (cacat). 

Unsur (1), (2) dan (3) khusus mengenai 

sanad saja, sedangkan unsur (4) dan (5), 

selain berkaitan dengan sanad juga 

berkaitan dengan matan hadis. Oleh itu, 

apabila suatu hadis tidak memenuhi 

kelima unsur tersebut maka ia dinyatakan 

sebagai hadis yang tidak berkualitas 
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sahih. Berikut ini, dikemukakan uraian 

ringkas atas kelima unsur tersebut. 

a. Bersambung Sanad 

Yang dimaksud dengan sanad 

bersambung ialah setiap periwayat 

menerima riwayat hadis dari periwayat 

terdekat sebelumnya; keadaan itu 

berlangsung demikian hingga akhir sanad 

suatu hadis. (Shubhī al-Shālih, ‘Ulūm : 

145; dan al-Mawsū‘at, J. 9 : 101). Oleh 

itu, seluruh rangkaian sanad mulai dari 

sanad yang disandari oleh mukharrij 

(guru mukharrij) hingga pada periwayat 

tingkat sahabat yang menerima matan 

hadis ber bersangkutan dari Nabi Saw. 

bersambung atau berhubungan antara satu 

sama lainnya dalam periwayatan. 

Untuk mengetahui ketersambungan 

suatu sanad hadis, biasanya ulama 

menempuh tatakerja penelitian separti 

berikut: 

1) Mencatat semua nama periwayat 

dalam sanad yang diteliti. 

2) Mempelajari biografi setiap periwayat 

melalui kitab-kitab rijāl al-hadīts, 

dengan maksud untuk mengetahui, 

apakah setiap periwayat dalam sanad 

itu dikenal sebagai orang yang adil 

dan dhābith, tidak suka melakukan 

penyembunyian (tadlīs), antara para 

periwayat dengan periwayat terdekat 

terjadi mu‘āsharat (sezaman), liqā’ 

(pertemuan) serta telah terjadi 

hubungan sebagai guru (syaykh) dan 

murid (thālib) dalam periwayatan 

hadis. 

3) Meneliti ungkapan periwayatan yang 

digunakan oleh para periwayat dalam 

meriwayatkan sesuatu hadis. (al-

Thahhān, Taysir : 219-26). 

Penelitian terhadap ungkapan 

periwayatan yang digunakan setiap 

periwayat dalam meriwayatkan hadis 

bersangkutan adalah untuk mengetahui 

keadaan yang terjadi pada saat 

penerimaan hadis dari seorang murid 

kepada guru. Dalam hal ini, menurut 

A‘tsamī, ungkapan periwayatan hadis 

yang ada tidak sama nilainya. Ungkapan 

 mempunyai أخبرني dan أخبرنا ,حدثنا ,سمعت

peringkat keabsahan yang tinggi 

dibanding dengan yang lainnya, hanya 

ulama tidak sepakat mengenai ungkapan 

yang paling baik. (A‘tsamī, Metodeologi 

Kritik Sanad : 45). Sementara ungkapan 

periwayatan yang sangat perlu diteliti 

secara mendalam ialah ungkapan عن. 

Sebagian ulama menyatakan, sanad hadis 

yang mengandung ungkapan عن adalah 

sanad terputus, kecuali jika memenuhi 

syarat tertentu dapat dinilai sebagai sanad 

bersambung melalui metode al-samā‘. 

Syarat dimaksud, antara lain 

periwayatnya tergolong orang-orang 

kepercayaan (tsiqat), antara periwayat 

dengan periwayat terdekat dimungkinkan 

telah terjadi pertemuan, dan dalam sanad 

itu tidak terdapat tadlīs yang dilakukan 

oleh periwayat bersangkutan. Sementara 

ungkapan أن, di kalangan ulama ada yang 

menyamakannya dengan ungkapan  عن 

dan sebagiannya lagi ada yang 

membedakan. (Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 56-

7; dan Shubhī, ‘Ulūm : 222-4). Tetapi 

yang jelas, sanad hadis yang mengandung 

ungkapan أن atau عن dinyatakan terputus 

sebelum dibuktikan melalui penelitian 

mendalam bahwa sanad itu bersambung. 

Dengan demikian, suatu sanad 

hadis barulah dapat dinyatakan 
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bersambung apabila seluruh periwayat 

dalam sanad itu tsiqat dan antara setiap 

periwayat dengan periwayat terdekat 

sebelumnya dalam sanad itu benar-benar 

telah terjadi hubungan periwayatan secara 

sah menurut ketentuan tahammul wa adā’ 

al-hadīts. 

Kualitas hadis yang bersambung 

sanadnya dihukum sebagai hadis 

muttashil atau mawshūl. Menurut Ibn al-

Shalāh dan al-Nawawi, yang dimaksud 

dengan hadis muttashil atau mawshūl 

ialah hadis yang bersambung sanadnya, 

baik persambungan itu sampai kepada 

Nabi Saw. atau hanya sampai kepada 

sahabat saja. Sementara hadis yang 

terputus sanadnya dihukum sebagai hadis 

daif; dan kedaifannya bermacam-macam. 

Misalnya, hadis mu‘allaq (terputus di 

awal sanadnya seorang atau lebih secara 

berturut), hadis mursal (terputus di akhir 

sanadnya), hadis mu‘dhal (terputus 

sanadnya dua orang atau lebih secara 

berturut), hadis munqathi‘ (dalam 

sanadnya ada seorang periwayat yang 

terputus atau tidak jelas) dan hadis 

mudallas (di dalam sanadnya terdapat 

penyembunyian cacat seorang periwayat). 

(Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 40; al-Nawawī, 

al-Taqrīb : 6; al-Mawsū‘at, J. 9 : 101; Ibn 

Hajar, Nuzhat : 26-8; dan Nabīl, 

Mushthalah : 154-5). 

b. Semua Periwayat Bersifat Adil 

Kriteria adil bagi periwayat hadis, 

menurut ulama mempunyai banyak arti.  

Misalnya, Ibn al-Shalāh dan al-Nawawī 

berpendapat bahwa seorang periwayat 

disifatkan adil apabila dia beragama 

Islam, baligh, berakal, memelihara 

murū’ah (kehormatan) dan tidak berbuat 

fasik. Ibn Hajar berpendapat, dia 

bertakwa, memelihara murū’ah, tidak 

berbuat dosa besar, tidak berbuat bida’ah 

dan tidak berbuat fasik. (Ibn al-Shalāh, 

‘Ulūm : 94; al-Nawawī, al-Taqrīb : 12; 

Ibn Hajar, Nuzhat : 13; dan al-Mawsū‘at, 

J. 9 : 101). Berdasarkan kriteria ini, dapat 

dinyatakan bahwa seorang periwayat 

disifatkan adil apabila dia memiliki 

sekurang-kurangnya empat syarat, yaitu 

beragama Islam, berstatus mukallaf, 

melaksanakan ketentuan agama dan 

memelihara kehormatan. 

Secara umum ulama 

mengemukakan cara menentukan 

keadilan seorang periwayat, yaitu 

berdasarkan kepada: (1) popularitas 

keutamaan periwayat di kalangan ulama 

hadis; (2) penilaian dari para ulama ahli 

kritik periwayat hadis; penilaian ini 

mengandung ungkapan kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada pribadi 

periwayat; dan (3) penetapan kaidah al-

jarh wa al-ta‘dīl; cara ini berlaku apabila 

para ulama ahli kritik periwayat tidak 

bersepakat menilai kualitas pribadi 

periwayat tertentu. (al-Nawawī, al-Taqrīb 

: 12; al-Suyūthī, dan Tadrīb, J. 1 : 301-2). 

Dengan demikian, penetapan keadilan 

periwayat memerlukan saksi dari ulama, 

yaitu ulama ahli kritik periwayat hadis. 

Secara khusus para sahabat, 

hampir seluruh ulama menilai mereka 

bersifat adil semuanya. (Ibn al-Shalāh, 

‘Ulūm : 264; dan Ibn Katsīr, Ikhtishār : 

122). Penilaian itu difahami dari 

kandungan dalil naqlī, antara lain: 
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1) Firman Allah dalam QS. al-Tawbat 

(9) : 100; antara lain sebagai berikut: 

والسبقون األولون من المهجرين واألنصار والذين 

 اتبعوهم بإحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه... 

“Orang-orang yang terdahulu lagi 

yang pertama (masuk Islam) di antara 

orang-orang Muhājirīn dan Anshār 

serta orang-orang yang mengikuti 

mereka dengan baik, Allah reda 

kepada mereka dan merekapun reda 

kepada Allah ...”.  

2) Hadis Nabi Saw. dalam riwayat al-

Bukhārī dari ‘Imrān bin Hushayn 

berbunyi:  

خـير أمتى قـرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

 )رواه البخارى(.

“Sebaik-baik umatku adalah 

generasiku, kemudian generasi 

berikutnya dan kemudian generasi 

berikutnya lagi”. 

Dari dalil ayat al-Quran dan hadis 

Nabi Saw. tersebut, dapat dinyatakan 

bahwa para sahabat umumnya bersifat 

adil, kecuali bagi mereka yang benar-

benar terbukti telah berperilaku yang 

menyalahi sifat adil. Oleh itu, dalam 

proses penilian periwayat, pribadi sahabat 

tidak lagi dikritik oleh ulama hadis dari 

segi keadilannya. 

c. Semua Periwayat Bersifat Dhābith 

Istilah dhābith telah dikemukakan 

berbagai keterangan ulama. Misalnya, Ibn 

Hajar dan al-Sakhāwī berpendapat bahwa 

yang dikategorikan orang bersifat dhābith 

ialah orang yang kuat hafalannya tentang 

apa yang pernah didengarnya dan dapat 

disampaikan hafalan itu apabila dia 

menghendaki. Sebagian ulama lain 

menyatakan, orang dhābith ialah orang 

yang mendengar riwayat sebagaimana 

mestinya, dia memahami makna 

perbicaraan itu secara benar, kemudian 

dia bersungguh-sungguh menghafalnya 

dengan sempurna dan dia memiliki 

kemampuan itu hingga dia 

menyampaikan riwayat itu kepada orang 

lain. (Ibn Hajar, Nuzhat : 13; al-Sakhāwī, 

al-Mughīts, J. 1 : 18; Shubhī, ‘Ulūm : 

128; dan al-Mawsū‘at, J. 9 : 101).  

Dangan demikian, seorang 

periwayat dapat disifatkan sebagai 

dhābith apabila dia memahami dan 

menghafal atau mencatat dengan baik 

riwayat yang sudah didengar (diterima), 

kebaikan hafalan dan catatannya itu 

dimilikinya sampai dia menyampaikan 

riwayat itu kepada orang lain. Oleh itu, 

dapat dinyatakan bahwa masalah ke-

dhābith-an ini berkaitan dengan kapasitas 

intelektual seorang periwayat, sedangkan 

masalah keadilan berkaitan dengan 

kualitas pribadinya. 

Cara penetapan ke-dhābith-an 

seorang periwayat, menurut para ulama, 

dapat diketahui berdasarkan kepada 

ketepatan riwayatnya yang disaksikan 

oleh ulama dan kesesuaian riwayatnya 

dengan riwayat yang disampaikan oleh 

periwayat lain yang telah diketahui ke-

dhābith-annya. Periwayat yang 

memenuhi kriteria demikian itu, dia 

dikaterorikan sebagai periwayat yang 

sempurna ke-dhābith-annya. Manakala 

seorang periwayat sesekali mengalami 

kesalahan, dia masih dapat dinyatakan 

sebagai periwayat yang kurang dhābith, 

tetapi apabila kesalahan itu terjadi 
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berulang-kali, maka periwayat 

bersangkutan tidak dhābith lagi, dan 

riwayat yang disampaikan termasuk 

kategori daif. (al-Nawawī, Shahīh Muslim 

bi Syarh al-Nawawī, J. 1 : 5; dan Shubhī, 

‘Ulūm : 126). 

Seorang periwayat yang memiliki 

peringkat ke-dhābith-an yang sempurna 

(tāmm al-dhabth) dan memenuhi syarat 

lainnya, maka riwayat hadis yang 

disampaikan dihukum shahīh lidzātih. 

Akan tetapi, apabila seorang periwayat 

yang memiliki tingkat ke-dhābith-an 

yang kurang sempurna (khafīf al-dhabth) 

tetapi memenuhi syarat lainnya, maka 

riwayat hadis yang disampaikan dihukum 

hasan lidzātih. Dalam hal ini, menurut 

Walīd bin Hasan al-‘Ānī dengan 

mengikut pendapat Ibn al-Shalāh bahwa 

hadis hasan lidzātih ialah hadis yang 

diriwayatkan oleh periwayat yang 

masyhur dengan sifat al-shidq dan 

amanah tetapi kekuatan hafalannya tidak 

sekuat dengan periwayat hadis sahih. 

Pendapat yang sama dibuat juga oleh al-

Nawawī. (al-‘Ānī, Manhaj Dirāsāt : 166; 

dan al-Nawawī, al-Majmū‘, J. 1 : 98). 

Dalam menilai seorang periwayat, 

kadangkala ulama berbeda pendapat, 

bahkan bertentangan dalam menilai 

kualitas periwayat tertentu. Misalnya, 

seorang periwayat ada ulama yang 

menilai sebagai tsiqat dan ulama lain 

menilai tidak tsiqat. Untuk 

menyelesaikan kasus separti ini, ada 

beberapa teori yang pernah dibuat oleh 

ulama, antaranya: 

1) Apabila seorang periwayat ada ulama 

yang memberi kritikan bersifat celaan 

dan juga ada yang memberi kritikan 

bersifat pujian kepadanya, maka 

kritikan yang bersifat celaan 

didahulukan sebelum kritikan bersifat 

pujian. Alasannya, karena ulama yang 

mencela lebih faham keadaan 

periwayat yang dicelanya dari ulama 

yang memberi pujian kepada 

periwayat bersangkutan. Namun jika 

jumlah ulama yang memberikan 

pujian lebih banyak dibanding dengan 

yang memberikan celaan, maka kritik 

pujian dimenangkan atas periwayat 

bersangkutan. Pendukung teori ini 

ialah kalangan ulama hadis, ulama 

fikih dan ushūl al-fiqh. (Ibn al-Shalāh, 

‘Ulūm : 99; al-Suyūthī, Tadrīb, J. 1 : 

309-10; dan Fakhr al-Dīn, al-

Mahshūl, J. 2 : 443-4). 

2) Apabila seorang periwayat ada ulama 

yang memberi kritikan bersifat pujian 

dan ada juga yang memberi kritikan 

bersifat celaan kepadanya, maka 

kritikan yang bersifat pujian 

didahulukan sebelum kritikan bersifat 

celaan. Alasannya, sifat dasar 

periwayat adalah terpuji, manakala 

sifat tercela merupakan sifat yang 

datang kemudian. Oleh itu, jika sifat 

dasar berlawanan dengan sifat yang 

datang kemudian, maka yang harus 

dimenangkan adalah sifat dasarnya. 

Pendukung teori ini, antara lain al-

Nasā’ī (w. 303 H / 915 M). (al-Qārī, 

Syarh Nukhbat al-Fikar : 238).    

Dari kedua teori yang 

dikemukakan tersebut sebagai contoh, 

teori yang pertama banyak dianut oleh 

ulama ahli kritik hadis. Tetapi bukan 

berarti teori yang lain diabaikan begitu 

saja. Sebenarnya masih banyak teori lain 

yang telah dibuat oleh ulama untuk 

melakukan kritikan terhadap periwayat 

hadis yang tampak ada ulama yang 

memberikan celaan dan juga ada yang 
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memberikan pujian. Maka yang harus 

dipilih adalah teori yang dapat 

menghasilkan penilaian yang lebih 

objektif terhadap para periwayat yang 

dinilai keadaan pribadinya. Karena tujuan 

penelitian hadis sebenarnya bukanlah 

untuk mengikuti teori tertentu, melainkan 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih dekat kepada kebenaran, apabila 

kebenaran itu sendiri sulit untuk dicapai. 

Sekiranya kritikan yang bersifat 

celaan terhadap periwayat tidak 

disertakan penjelasan tentang sebab-

sebabnya, maka terlebih dahulu perlu 

diteliti keadaan dan sikap para ahli kritik 

yang pendapatnya bertentangan itu. Hal 

ini, karena sikap para ahli kritik 

periwayat ada yang tasyaddud (ketat), 

ada yang tasāhul (longgar) dan ada yang 

tawassuth (tidak ketat dan tidak longgar, 

pertengahan). Apabila ahli kritik yang 

bersikap tasyaddud menilai seorang 

periwayat tertentu berkualitas daif tanpa 

keterangan sebab kedaifannya, sementara 

ahli kritik yang bersikap tawassuth 

menyatakan tsiqat, maka periwayat 

bersangkutan masih dapat dinilai sebagai 

periwayat berkualitas tsiqat, atau 

setidaknya dia tidak daif. Oleh itu, dalam 

menghadapi berbagai pendapat yang 

berbeda dari para ahli kritik periwayat, 

seorang peneliti tetap dituntut bersikap 

kritis.   

Kualitas hadis yang periwayatnya 

memiliki sifat terpuji dan memenuhi 

syarat lainnya dihukum sahih atau hasan. 

Sementara hadis yang periwayatnya 

memiliki sifat tercela dihukum daif; dan 

kedaifannya bermacam-macam pula. 

Misalnya: (1) mawdhū‘ (yang disifatkan 

al-kādzib), (2) matrūk (yang disifatkan 

muttaham bi al-kadzib), (3) munkar 

(yang disifatkan fahusya ghalathuhū, al-

ghaflat ‘an al-itqān, al-fāsiq dan al-

bid‘at), (4) mu‘allal (mu‘all) (yang 

disifatkan al-wahm), (6) mudraj (jika 

lebih dari satu sanad digabung menjadi 

satu), (7) mudhtharib (jika berbagai 

hadis yang diriwayatkan berlawanan baik 

pada matan maupun pada sanad), (8) 

maqlūb (jika nama periwayat 

dikemukakan secara terbalik-balik), (9) 

mubham (yang disifatkan majhūl al-

‘ayn), (10) mastūr (yang disifatkan 

majhūl al-hāl) dan lain-lain.4 Periwayat 

yang disifatkan dengan sifat celaan yang 

disebut pertama lebih buruk peringkat 

celaannya dibanding dengan periwayat 

yang disifatkan dengan sifat celaan 

berikutnya. 

d. Tidak Mengandung Syudzūdz 

(Kejanggalan) 

Terdapat berbagai pendapat ulama 

terhadap pengertian syudzūdz dalam 

hadis. Menurut al-Syāfi‘ī (150-204 H) 

sebagaimana dinukil oleh Ibn al-Shalāh 

dan Shubhī al-Shālih, suatu hadis 

dinyatakan mengandung syudzūdz apabila 

hadis itu diriwayatkan oleh seorang 

periwayat yang tsiqat, tetapi riwayatnya 

bertentangan dengan riwayat yang 

dikemukakan oleh banyak periwayat 

yang juga bersifat tsiqat. Sementara 

 

4 Penjelasan pengartian berbagai istilah 

hadis daif di atas, lihat misalnya, Shubhī, 

‘Ulūm : 179-206; ‘Ajjāj, Ushūl : 343-50 dan 

370-3; Nabīl, Mushthalah : 159; dan al-

Mawsū‘at, J. 9 : 102). 
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menurut al-Hākim, hadis syudzūdz ialah 

hadis yang diriwayatkan oleh orang yang 

tsiqat dan tidak ada padanya periwayat 

tsiqat lain yang berstatus mutābi‘. Dalam 

pada itu, Ibn al-Shalāh dan al-Nawawī 

memilih istilah hadis syudzūdz yang 

dibuat oleh al-Syāfi‘ī, karena 

penerapannya tidak sulit. Sebaliknya, 

apabila pendapat al-Hākim yang diikuti, 

tampaknya agak sulit penerapannya sebab 

boleh jadi suatu hadis memiliki seorang 

periwayat dalam satu thabaqat tertentu. 

(Shubhī, ‘Ulūm : 196-7; al-Hākim, 

Ma‘rifat : 119; Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 68-

9; dan al-Nawawī, al-Taqrīb : 9).  

Berdasarkan pendapat al-Syāfi‘ī 

tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa 

kemungkinan suatu sanad mengandung 

syudzūdz jika sanad yang diteliti itu lebih 

dari satu jalur. Hadis yang memiliki satu 

jalur sanad saja, tidak berkemungkinan 

mengandung syudzūdz. Kecuali pendapat 

seorang peneliti hadis dalam menilai 

status seorang periwayat boleh saja di-

syādh oleh peneliti lainnya. Salah satu 

langkah penting untuk meneliti 

kemungkinan adanya syudzūdz pada 

suatu sanad hadis adalah dengan 

membandingkan semua sanad yang ada 

untuk matan hadis yang semakna atau 

topik pembahasan yang sama. Hadis yang 

mengandung syudzūdz oleh ulama 

disebutnya sebagai hadis syādz. 

e. Tidak Mengandung ‘Illat (Cacat) 

Istilah ‘illat dalam ilmu hadis, 

menurut Ibn al-Shalāh dan al-Nawawī 

ialah sebab yang tersembunyi yang dapat 

merusak kualitas suatu hadis. Kehadiran 

‘illat menjadi sebab suatu hadis yang 

pada lahirnya tampak berkualitas sahih 

menjadi tidak sahih. Dalam hal ini, 

menurut ‘Abd al-Rahmān bin Mahdī (w. 

194 H / 814 M) sebagaimana dinukil oleh 

al-Suyūthī dalam Tadrīb al-Rāwī, untuk 

mengetahui ‘illat hadis diperlukan ilham. 

Sebagian ulama menyatakan, orang yang 

mampu meneliti ‘illat hadis hanyalah 

orang yang cerdas, memiliki hafalan 

hadis yang banyak, faham hadis yang 

dihafalnya, mendalam pengetahuannya 

tentang berbagai peringkat ke-dhābith-an 

periwayat dan ahli dalam bidang sanad 

dan matan hadis. Al-Hākim 

meringkaskan bahwa panduan utama 

kajian ‘illat hadis ialah penghafalan, 

pemahaman dan pengetahuan yang luas 

tentang hadis. (Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 81; 

al-Nawawī, al-Taqrīb : 10; al-Suyūthī, 

Tadrīb, J. 1 : 252; dan al-Hākim, Ma‘rifat 

: 112-3).   

Menurut al-Khathīb al-Baghdādī 

(w. 463 H / 1072 M) sebagaimana dinukil 

oleh Ibn al-Shalāh, untuk mengetahui 

‘illat hadis terlebih dahulu menghimpun 

semua sanad dari matan hadis yang 

semakna untuk diteliti perbedaan 

riwayatnya dengan berdasar kepada 

kemampuan hafalan dan ketinggian ke-

dabit-annya. (Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 82). 

Setelah itu, seluruh rangkaian dan 

kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti 

berdasarkan pendapat para ulama ahli 

kritik periwayat dan ‘illat hadis. (al-

Sakhāwī, al-Mughīts, J. 1 : 210-1). 

Dengan begitu, barulah dapat ditentukan 

bahwa hadis bersangkutan ber-‘illat  

ataukah tidak ber-‘illat. 
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‘Illat hadis, sebagaimana juga 

syudzūdz hadis, dapat terjadi pada sanad 

atau matan, atau pada sanad dan matan 

sekaligus. Namun yang banyak terjadi, 

‘illat  hadis terdapat pada sanad. (Ibn al-

Shalāh, ‘Ulūm : 82-3; dan al-Nawawī, al-

Taqrīb : 10). 

Ulama hadis secara umum 

menyatakan bahwa ‘illat hadis 

kebanyakan berbentuk: (1) sanad yang 

tampak muttashil dan marfū‘, ternyata 

muttashil tetapi mawqūf; (2) sanad yang 

tampak muttashil dan marfū‘, ternyata 

muttashil tetapi mursal; (3) terjadi 

percampuran antara suatu hadis dengan 

bagian hadis lainnya; dan (4) terjadi 

kesalahan penyebutan periwayat, karena 

terdapat lebih dari seorang periwayat 

yang memiliki kemiripan nama, 

sedangkan kualitasnya tidak sama-sama 

tsiqat. (Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 82-3; al-

Sakhāwī, al-Mughīts, J.1: 211; dan al-

Suyūthī, Tadrīb, J.1: 253-4). Bentuk ‘illat 

yang disebutkan (1) dan (2) tersebut 

merupakan sanad hadis terputus, 

sedangkan bentuk ‘illat yang disebut (3) 

dan (4) merupakan periwayat yang tidak 

dhābith atau tidak tāmm al-dhabth.  

4. Kritik Matan 

Kritik matan yang dimaksud di 

sini adalah meneliti matan-matan hadis 

secara mendalam. Pedoman umum yang 

digunakan dalam melakukan kritik matan 

ini adalah kaidah kesahihan matan hadis. 

Unsur kaidah kesahihan matan 

hadis pada garis besarnya ada dua jenis, 

yaitu matan hadis itu terhindar dari 

adanya syudzūdz (kejanggalan) dan ‘illat 

(cacat). Itu bermakna bahwa untuk 

meneliti matan hadis, maka kedua unsur 

kaidah itu mestilah menjadi pedoman 

utama. Misalnya:  

a. Bagi suatu matan hadis diketahui 

mengandung syudzūdz setelah matan 

hadis yang semakna dengannya 

dibandingkan, karena semua 

periwayat hadis itu bersifat tsiqat dan 
sanadnya bersambung maka matan 

yang menyalahi riwayat dari 

periwayat yang banyak itu dinyatakan 

mengandung syādz. 

b. Bagi suatu matan hadis diketahui 

mengandung ‘illat setelah seluruh 

matan hadis yang semakna dengannya 

dibandingkan, karena terdapat sesuatu 

yang tersembunyi dan sukar diketahui 

maka matan hadis yang bersangkutan 

dinyatakan mengandung ‘illat. 

Tolok ukur penelitian matan 

(ma’āyir naqd al-matn) yang 

dikemukakan oleh ulama sangat banyak 

jumlahnya. Dalam hal ini, Shalāh al-Dīn 

al-Adlabī berkesimpulan bahwa tolok 

ukur untuk penelitian matan hadis 

terdapat empat jenis, yaitu matan hadis 

bersangkutan: (a) tidak bertentangan 

dengan petunjuk al-Quran; (b) tidak 

bertentangan dengan hadis yang lebih 

kuat; (c) tidak bertentangan dengan akal 

sihat, indera dan sejarah; serta (d) 

susunan pernyataannya menunjukkan 

ciri-ciri sabda kenabian. (al-Adlabī, Naqd 

al-Matn : 238).  

Segi-segi matan yang mesti 

diteliti ialah susunan lafal berbagai matan 

yang semakna dan kandungannya. 

Berikut ini dikemukakan kedua segi 

matan yang mesti diteliti. 
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a. Meneliti Susunan Matan yang 

Semakna 

Sangat banyak matan hadis yang 

semakna dengan memiliki sanad yang 

sama-sama sahih tersusun dengan lafal 

yang berbeda-beda. Hal itu terjadi bukan 

saja pada matan hadis yang bersifat fi‘lī, 

tetapi juga pada matan hadis yang bersifat 

qawlī. Hal ini dapat dilihat misalnya 

dalam Shahīh al-Bukhārī, yaitu hadis 

tentang perkara niat, disebutkan sebanyak 

tujuh kali pada tempat yang berbeda-

beda. (Wensinck, al-Mu‘jam, J.7: 55). 

Pada setiap disebutkan hadis 

bersangkutan mempunyai lafal berbeda 

dengan yang lain, walaupun maksud yang 

terkandung di dalamnya tetap sama. 

Sebagai contoh, hadis tentang niat (hanya 

kalimat awalnya saja) dalam Shahīh al-

Bukhārī, terdapat minimal lima macam 

redaksi:  إنما األعمال بالنية ;إنما األعمال بالنيات; 

ياأيها الناس إنما األعمال  ;العمل بالنية ;األعمال بالنية

 : Jld. 1 : 2-3, 13; Jld. 2 :  204; Jld. 3) .بالنية

148; dan Jld. 4 : 124) : 

Dengan melihat contoh hadis 

tersebut, tampak jelas matan hadis itu 

berbeda-beda lafal dan susunan 

kalimatnya, padahal sumbernya semua 

berasal dari al-Bukhārī dalam kitab 

sahihnya, dan sanadnya mulai pada sanad 

ketiga (Yahyā bin Sa‘īd), keempat 

(Muhammad bin Ibrāhīm), kelima 

(‘Alqamah bin Waqqāsh) dan keenam 

(‘Umar bin al-Khaththāb) semuanya 

sama. Yang berbeda hanyalah sanad 

pertama dan kedua. Belum lagi dilihat 

pada matan hadis tersebut melalui jalur 

sanad lain, baik dalam Shahīh al-Bukhārī 

sendiri maupun dalam kitab hadis 

lainnya. 

Terjadinya perbedaan lafal matan 

hadis itu disebabkan, antara lain: 

1) Karena terjadinya perbedaan sanad, 

apalagi terjadinya perbedaan 

periwayat. Dengan perbedaan sanad 

atau periwayat memberi peluang akan 

timbulnya perbedaan cara penerimaan 

riwayat (tahammul al-hadīts). 

2) Karena dalam periwayatan hadis telah 

terjadi periwayatan hadis secara 

makna. Menurut ulama hadis, 

perbedaan lafal yang tidak 

mengakibatkan perbedaan makna 

yang terkandung dalam matan hadis 

bersangkutan dan sanadnya sama-

sama sahih, maka hal itu dapat 

diterima. 

3) Ada kemungkinan karena periwayat 

bersangkutan mengalami kesalahan, 

disebabkan karena lupa atau salah 

faham atau mungkin karena tidak tahu 

bahwa matan hadis itu telah mansūkh 

(terhapus masa berlakunya) oleh ayat 

al-Quran ataupun hadis lain yang 

datang kemudian. Kesalahan itu tidak 

hanya dapat terjadi pada periwayat 

yang tidak tsiqat saja, tetapi juga pada 

periwayat yang tsiqat. Sebab 

periwayat yang tsiqat itu juga adalah 

manusia biasa, yang tidak terbebas 

dari kesalahan dan kekeliruan. 

Menurut ulama hadis, apabila 

kesalahan yang dialami periwayat itu 

sedikit jumlahnya, maka kesalahan itu 

tidak menghalangi ke-tsiqat-annya. 

(Syuhudi, Metodeologi : 131-4).  

Metode yang digunakan untuk 

meneliti matan hadis yang berbeda lafal 

adalah metode muqāranat 

(perbandingan). Metode muqāranat tidak 

hanya untuk matan saja, tetapi juga untuk 

sanad hadis. Dengan menempuh metode 
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muqāranat, akan dapat diketahui: (a) 

apakah terjadinya perbedaan lafal matan 

hadis masih dapat diterima atau tidak; (b) 

hasil penelitian matan hadis yang pernah 

ada dibuat oleh ulama; (c) susnan matan 

hadis yang dapat dipastikan berasal dari 

Rasūlullāh  Saw.; dan (d) adanya ziyādat 

atau idrāj pada matan hadis 

bersangkutan.  

1) Ziyādat 

Perkataan ziyādat, menurut 

bahasa berarti tambahan. Menurut istilah 

ilmu hadis, ziyādat ialah tambahan suatu 

perkataan atau kalimat yang hanya 

diriwayatkan oleh seorang periwayat 

yang tsiqat, baik dalam sanad maupun 

dalam matan hadis. (‘Itr, ‘Ulūm : 222). 

Dari takrif ini dapat difahami bahwa 

ziyādat pada matan hadis ialah berbentuk 

tambahan lafal atau kalimat yang terdapat 

pada matan, tambahan itu dikemukakan 

oleh periwayat tertentu, sedangkan 

periwayat yang lain tidak 

mengemukakan. 

Menurut Ibn al-Shalāh, ziyādat  

pada matan hadis terdapat tiga jenis, 

yaitu: 

(1) Ziyādat yang berasal dari periwayat 

yang tsiqat yang kandungannya 

bertentangan dengan yang 

dikemukakan oleh banyak periwayat 

yang bersifat tsiqat juga. Ziyādat jenis 

ini termasuk hadis syādz dan harus 

ditolak. 

(2) Ziyādat yang berasal dari periwayat 

yang tsiqat yang kandungannya tidak 

bertentangan dengan yang 

dikemukakan oleh banyak periwayat 

yang bersifat tsiqat juga. Ziyādat 

semacam ini dapat diterima. 

(3) Ziyādat yang berasal dari periwayat 

yang tsiqat berbentuk sebuah lafal 

yang mengandung makna tertentu, 

sedangkan periwayat lain yang 

bersifat tsiqat juga tidak 

mengemukakan. (Ibn al-Shalāh, 

‘Ulūm : 77-8; al-Thahhān, Taysir : 

137; dan al-Suyūthī, Tadrīb, J. 1 : 

246-7). 

Contoh ziyādat yang terdapat 

pada matan hadis, separti yang 

disebutkan oleh Ibn al-Shalāh (‘Ulūm: 

78), antaranya hadis riwayat Mālik dari 

Ibn ‘Umar sebagai berikut:  

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر 

من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 

 المسلمين.5 

“Sesungguhnya Rasūlullāh Saw. 

memfardukan zakat fitrah pada bulan 

Ramadan atas setiap orang yang merdeka 

atau hamba, laki-laki atau perempuan dari 

umat Islam”. 

Perkataan من المسلمين dalam matan 

hadis tersebut oleh Ibn al-Shalāh 

dinyatakan sebagai ziyādat dengan 

berdasar pada pendapat al-Turmudzī 

bahwa hanya Mālik saja yang 

mengemukakan tambahan perkataan  من

-itu. Sementara menurut Ibn al المسلمين

Shalāh, banyak ulama yang berpegang 

kepada matan hadis tersebut tanpa 

ziyādat, antaranya al-Syāfi‘ī dan Ahmad 

bin Hanbal. Menurut Ibn Katsīr (w. 774 

H), bukan hanya Mālik yang 

meriwayatkan hadis berkenaan dengan 

ada tambahan من المسلمين, tetapi juga 

diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim 

 
5 Teks hadis di atas, banyak ulama 

menulis dalam kitabnya, antaranya Ibn 

Katsīr. (Ikhtishār : 52). 
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dan al-Nasā’ī dengan thuruq (sanad) yang 

berbeda. (Ibn al-Shalāh, ‘Ulūm : 78; Ibn 

Katsīr, Ikhtishār : 52-3; dan al-‘Irāqī, al-

Taqyīd : 111-3). Namun demikian, Ibn 

Katsīr dan al-‘Irāqī dalam pendapatnya 

tidak memberikan ketegasan bahwa 

perkataan من المسلمين dalam matan hadis 

tersebut bukanlah ziyādat. 

2) Idrāj  

Perkataan idrāj merupakan bentuk 

mashdar dari kata adraja, yang menurut 

bahasa berarti memasukkan atau 

menghimpun. Menurut istilah ilmu hadis, 

idrāj bermakna memasukkan pernyataan 

yang berasal dari periwayat ke dalam 

suatu matan hadis yang diriwayatkan, 

sehingga timbul dugaan bahwa 

pernyataan itu berasal dari Nabi Saw., 

karena tidak ada penjelasan dalam matan 

bersangkutan. (‘Ajjāj, Ushūl : 370-1; dan 

Shubhī, ‘Ulūm : 244). Contoh idrāj yang 

terdapat pada awal matan hadis, separti 

yang disebutkan oleh al-Suyūthī (Tadrīb, 

J.1: 270), antaranya hadis riwayat al-

Khathīb sebagai berikut: 

عن ابي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من النار. 

“Dari Abī Hurayrah katanya, Rasūlullāh  

Saw. bersabda: Sempurnakanlah 

wudumu, binasalah bagi tumit-tumit 

(yang tidak dibasuh dengan sempurna) 

dangan api neraka”. 

Perkataan أسبغوا الوضوء pada awal 

matan hadis tersebut, menurut Shubhī al-

Shālih bukanklah sabda Nabi Saw., 

melainkan ia merupakan perkataan Abū 

Hurayrah. (Ulūm : 245). Mukharrij hadis 

tersebut adalah al-Khathīb al-Baghdādī, 

dia menerimanya dari dua thuruq yaitu 

Abū Qathn dan Syabābah. Selanjutnya 

dikatakan, diketahui adanya idrāj pada 

hadis tersebut setelah diteliti oleh ulama, 

separti al-Suyūthī, ternyata banyak 

riwayat lain yang menyebutkan hadis itu, 

separti dalam Shahīh al-Bukhārī dari 

thuruq Ādam bin Iyās dan Syu‘bah dari 

Muhammad bin Ziyād, (Ulūm : 245), 

berbunyi: 

عن ابي هريرة قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم 

صلى هللا عليه وسلم قال: ويل األعقاب من النار. )رواه 

 البخارى(

“Dari Abī Hurayrah katanya: 

Sempurnakanlah wudumu, karena 

sesungguhnya Abū al-Qāsim Saw. 

bersabda: dhBinasalah bagi tumit-tumit 

(yang tidak dibasuh dengan sempurna) 

dangan api neraka»”. (Shahīh al-Bukhārī, 

J. 1 : 30). 

Dari hadis riwayat al-Bukhārī 

tersebut, tampak jelas bahwa sabda Nabi 

Saw. hanya berbunyi: ويل لألعقاب من النار, 

sedangkan pernyataan أسبغوا الوضوء itu 

adalah perkataan Abū Hurayrah. 

Hukum hadis mudraj, menurut 

Nūr al-Dīn ‘Itr adalah termasuk hadis 

daif, karena tercampur dengan sesuatu 

yang bukan hadis. Walaupun seandainya 

bagi hadis mudraj itu terdapat hadis sahih 

atau hasan yang dapat menjadi 

pendukung, namun hal itu tidak 

mengubah kedaifannya, karena dinilai 

sebagai sesuatu yang telah tercampur 

dalam matan yang sebenarnya bukan 

bagian dari hadis bersangkutan. (‘Itr, 

‘Ulūm : 248-9).  
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b. Meneliti Kandungan Matan 

Setelah susunan lafal matan hadis 

diteliti, langkah berikutnya ialah meneliti 

kandungan matan. Dalam melakukan 

kegiatan penelitian kandungan matan 

hadis, ada dua perkara penting yang mesti 

dilakukan, yaitu:  

1) Membandingkan Kandungan Matan 

yang Tidak Bertentangan 

Dalam membandingkan 

kandungan matan hadis yang tidak 

bertentangan, perlu diperhatikan matan 

lain yang mempunyai topik permasalahan 

yang sama dengan matan hadis yang 

diteliti. Dalam hal ini, perlu dilakukan 

takhrīj al-hadīts bi al-mawdhū‘ī. Apabila 

terdapat matan lain dalam topik yang 

sama, maka matan itu perlu diteliti 

sanadnya. Jika sanadnya memenuhi 

syarat, maka kegiatan muqāranat 

kandungan matan perlu dilakukan.  

Kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian matan yang sejalan (tidak 

bertentanganan) ini, antara lain 

menyimak dengan teliti penjelasan setiap 

matan dalam berbagai kitab syarah. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui lebih 

jauh hal yang berkaitan dengan matan 

yang diteliti, misalnya pengertian kosa 

kata yang gharīb, pendapat ulama dan 

hubungan matan hadis bersangkutan 

dengan dalil lain. 

Manakala kandungan matan yang 

diperbandingkan ternyata sama, dan 

matan itu tidak bertentangan dengan dalil 

lain yang lebih kuat, maka dapatlah 

dinyatakan bahwa kegiatan penelitian 

matan sudah selesai. Tetapi jika terjadi 

sebaliknya, yakni kandungan matan hadis 

bersangkutan tampak bertentanganan 

dengan matan atau dalil lain yang lebih 

kuat, maka kegiatan penelitian kandungan 

matan perlu dilanjutkan. 

2) Membandingkan Kandungan Matan 

yang Tampak Bertentangan  

Mengenai matan hadis yang 

tampak bertentanganan, al-Syāfi‘ī 

memberi gambaran, mungkin saja matan 

hadis itu tampak bertentanganan karena 

yang satu bersifat mujmal (global) dan 

yang satunya bersifat mufassar 

(terperinci); atau mungkin yang satu 

bersifat umum dan yang satunya bersifat 

khusus; atau mungkin yang satu sebagai 

al-nāsikh dan yang satunya sebagai al-

mansūkh; atau mungkin kedua-duanya 

menunjukkan boleh untuk diamalkan. (al-

Syāfi‘ī, Ikhtilāf al-Hadīts dalam al-Umm, 

J. 8 : 598-9).  

Dalam menghadapi matan hadis 

yang tampak bertentanganan, seorang 

peneliti dituntut supaya dapat 

menyelesaikannya dengan menggunakan 

berbagai pendekatan yang sah menurut 

kaidah ilmu hadis. Banyak cara yang 

ditempuh oleh ulama hadis dalam upaya 

menyelesaikan matan hadis yang tampak 

bertentanganan. Misalnya, Ibn al-Shalāh 

menempuh tiga tahap, yaitu tahap 

pertama, al-jam‘u (mengumpulkan atau 

menyesuaikan matan hadis yang tampak 

bertentanganan itu untuk sama-sama 

diamalkan). Kalau tahap ini tidak dapat 

dilakukan, maka ditempuh tahap kedua, 

al-nāsikh wa al-mansūkh (matan hadis 

yang satu menghapus petunjuk matan 

hadis lainnya). Kalaupun tahap ini tidak 
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dapat dilakukan, maka ditempuh tahap 

ketiga, al-tarjīh (memilih salah satunya 

dengan menggunakan alasan yang 

terkuat). Sementara Ibn Hajar menempuh 

empat tahap, yaitu tahap pertama, al-

jam‘u (al-tawfīq); tahap kedua, al-nāsikh 

wa al-mansūkh; tahap ketiga, al-tarjīh. 

Kalau ketiga tahap itu telah dilakukan 

dan belum juga dapat diselesaikan matan 

hadis yang tampak bertentanganan, maka 

ditempuh tahap keempat, al-tawaqquf 

(menunggu sampai ada petunjuk atau 

dalil ditemukan yang dapat 

menyelesaikannya). (Ibn al-Shalāh, 

‘Ulūm : 257-8; dan Ibn Hajar, Nuzhat : 

24-5). 

Dari dua contoh tahap yang 

ditempuhi oleh ulama untuk 

menyelesaikan hadis yang tampak 

bertentanganan itu, tampaknya tahap 

yang dikemukakan oleh Ibn Hajar yang 

lebih fleksibel, karena memberi alternatif 

yang lebih hati-hati dan relevan, yaitu 

adanya tahapan keempat (al-tawaqquf). 

Dengan menempuh tahapan al-tawaqquf 

pada penelitian matan hadis yang tampak 

bertentanganan itu, maka peneliti akan 

dapat terhindar dari pngambilan 

keputusan yang salah. 

Kitab yang membahas tentang 

hadis yang tampak bertentanganan, antara 

lain: Kitāb Ikhtilāf al-Hadīts oleh al-

Syāfi‘ī,Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīts oleh 

Ibn Qutaybah dan Musykil al-Āthār oleh 

al-Tahāwī. Selain itu, kitab yang 

diperlukan untuk meneliti susunan lafal 

dan kandungan matan hadis, antara lain 

kitab syarah, kitab tafsir al-Quran, kitab 

yang membahas gharīb al-hadīts, asbāb 

wurūd al-hadīts, nāsikh wa al-masūkh, 

fiqh al-hadīts, mushthalah al-hadīts, 

ushūl al-fiqh, fikih dan sejarah Nabi Saw.  

4. Pengambilan Kesimpulan (Natijah)  

Setelah langkah-langkah kegiatan 

penelitian hadis separti yang telah 

dikemukakan tersebut selesai semua 

dilakukan, maka langkah terakhir yang 

dilakukan adalah merumuskan 

kesimpulan hasil penelitian terhadap 

sesuatu hadis yang diteliti; apakah sanad 

hadis yang diteliti itu sahih, hasan atau 

daif?   

Hadis yang memenuhi syarat 

hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung 

dari awal (penyusun hadis) hingga kepada 

Rasūlullāh Saw., semua periwayatnya 

tsiqat (‘ādil dan dhābith) atau setiap 

periwayat yang disifatkan oleh Ibn Hajar 

sebagai periwayat awtsaq al-nās atau 

tsiqat, tidak ada ‘illat baik dalam sanad 

atau matan hadis bersangkutan dan juga 

tidak ada syādz, maka sanad hadis itu 

dihukum sahih. 

Untuk memastikan kesahihan 

sanad sebuah hadis, peneliti hendaknya 

menyebutkan nama periwayat terutama 

mereka yang dipertikaikan oleh ulama 

pribadinya dan pandangan ulama ahli 

kritik hadis terhadap kredibilitas setiap 

periwayat. Selain itu, peneliti juga 

hendaknya memperhatikan pendapat 

pengarang kitab sumber hadis itu sendiri 

dan pendapat ulama terhadap hadis 

bersangkutan, setelah itu peneliti 

menjelaskan kredibilitas periwayat yang 

terdapat dalam sanad sebuah hadis, mulai 

dari guru penyusun kitab sumber hadis 

hingga periwayat sebelum sahabat. 
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Sementara para sahabat tidak perlu lagi 

dipermasalahkan pribadi mereka, karena 

jumhūr ulama hadis menilai semuanya 

bersifat ‘udūl. 

Selanjutnya, sanad sebuah hadis 

dihukum hasan, jika syarat hadis hasan 

terdapat pada sanad hadis bersangkutan, 

yaitu memenuhi semua syarat hadis sahih 

kecuali ada periwayatnya yang kurang 

ke-dhābith-annya, Namun jika periwayat 

itu mempunyai pendukung dalam bentuk 

mutābi‘, maka sanad hadis yang diteliti 

itu dapat naik derjatnya menjadi shahīh li 

ghayrih. Sementara hadis yang terputus 

sanadnya atau salah seorang dari 

periwayatnya daif atau sanadnya terdapat 

idhthirāb atau terdapat ‘illat atau syādz, 

maka sanad hadis itu dihukum daif. 

Sanad hadis yang tidak terlalu daif boleh 

naik derjatnya menjadi hasan lighayrih, 

jika periwayat yang daif itu mempunyai 

pendukung. Tetapi, jika salah seorang 

dari periwayat hadis itu matrūk atau 

banyak meriwayatkan hadis munkar 

ataukah dituduh pernah berbohong dalam 

percakapannya, maka hadis itu dihukum 

amat daif.  Seterusnya hadis  yang  

dianggap  oleh  ulama  sebagai  ال أصل له أو

 dan terdapat salah seorang ال يثبت أو باطل

dari periwayatnya pembohong atau 

mereka-reka hadis, maka hadis itu 

dihukum mawdhū‘. 

 

C. Penutup 

Demikian beberapa hal penting 

yang patut ditempuh dalam melakukan 

tahqīq hadis, dan hal ini merupakan 

landasan teori yang bersifat umum yang 

patut digunakan oleh para pemerhati yang 

berminat meneliti hadis-hadis yang ada 

dalam berbagai kitab yang mengandung 

hadis yang banyak beredar di kalangan 

masyarakat Islam. Hal ini, tampaknya 

agak sulit dilakukan oleh orang yang 

belum mendalami hadis dan ilmu hadis, 

tetapi bagi mereka yang termasuk pencita 

hadis sangatlah menentang dan menarik 

untuk ditekuni, sebagai amal jariah dalam 

menjaga kelestarian hadis Nabi sebagai 

sumber utama ajaran Islam. 

 وهللا أعـلم
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernyataan filosof Jerman di atas 

dapat disimpulkan bahwa kepecayaan dan 

rasa takut kepada Tuhan sudah tidak 

relevan lagi dengan zaman. Kepercayaan 

itu tidak lain hanya takhayul dan dongeng 

orang primitif. Ide tentang Allah yang 

tersenden perlu dilepaskan. Karena itu 

tidak mengherankan jika muncul 

pandangan di kalangan intelektual Eropa 

yang mengatakan bahwa agama tidak 

mampu menghadapi revolusi ilmu 

pengetahuan.  

Era modern yang diprediksi akan 

terjadi kemunduran agama dari sejarah 

panggung kehidupan manusia, ternyata 

tidak terbukti. Agama terus menjadi 

sesuatu yang menarik minat manusia. 

Sebahagian agama konvensional 

mengalami revitalisasi dalam bentuk 

kebangkitan kembali setelah sekularisme 

menyudutkannya di pinggiran sejarah 

peradaban manusia modern.6 Di salah 

satu Negara sekuler yang terkenal 

 
6 Muchsin Jamil, Agama-Agama Baru di 

Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008) h. v-vi.  

memusuhi Islam ternyata telah tumbuh 

generasi baru yang mencintai dan 

menjaga Al-Qur’an dalam dadanya. 

Bahkan dalam kompetisi menghafal Al-

Qur’an di wilayah Ameika Utara lebih 

dari 80% pesertanya adalah warga 

Amerika asli. 

Usaha membudayakan Al-Qur’an,7 

dalam bentuk memorasi (hafalan)8 adalah 

tanggungjawab utama orang tua (dia yang 

paling berkepentingan). Namun, karena 

keterbatasan kemampuan (intelektualitas, 

 
7 Al-Qur’an yang dimaksud dalam jurnal 

ini adalah bacaan yang tidak dapat ditandingi. 

Bacaan yang diatur tata cara membacanya, 

mana yang pendek atau panjang. Mana yang 

dipertebal atau diperhalus ucapannya. Tempat 

yang terlarang atau boleh dan harus memulai 

dan berhenti. Bahkan diatur lagu dan 

iramanya sampai kepada etika membacanya. 

Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Cet. 

III, Bandung: Mizan, 1996), h. 5.     
8 Menghafal yang dimaksud dalam 

jurnal ini adalah menanamkan suatu materi 

verbal di dalam ingatan seihingga dapat 

diproduksi kembali secara harfiah sesuai 

dengan materi asli lafaz Al-Qur’an yang 

ditirukan persis oleh Nabi Muhammad Saw 

dari Jibril. Wawan Junaedi, Sejarah Qira’at 

Al-Qur’an di Nusantara, (Cet. II, Jakarta: 

Pustaka STAINU, 2008), h. xx.    

KLASIFIKASI DAN PERINGKAT MOTIVASI SANTRI DALAM MENGHAFAL 

AL-QUR’AN DI PESANTREN TAHFIZH AL- QUR’AN AL-IMAM ‘ASHIM 

TIDUNG MARIOLO MAKASSAR 

 

Oleh: Abd. Samad Baso 

 

Abstrak  

 

Program penghafalan alQuran merupakan upaya untuk membentuk kader ulama. Proses 

tranformasi wahyu dalam bentuk menghafal ayat-ayat alQuran harus didasari oleh 

motivasi tinggi dari santri. Dalam kaitan ini, orang tua dan pengelola pesantren dan 

dukungan pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk membangun sifat imperatf santri 

dengan motivasi teogenis untuk menjaga, memelihara dan meestarikan wahyu ilahi.  
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biaya, waktu) orang tua, maka ia 

melimpahkan anaknya ke lembaga 

pendidikan formal, seperti Pesantren, 

Madrasah dan sebagainya. Di antara 

Pesantren tahfizh yang terkenal dan 

banyak menghasilkan sumber daya imam 

rawatib dan tarawih yang representatif 

adalah Pesantren Tahfizh Al-Qur’an Al-

Imam Ashim Tidung Mariolo. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Faktor-faktor apa yang memotivasi 

santri dalam menghafal Al-Qur’an? 

2. Bagaimana peringkat motivasi santri 

dalam menghafal Al-Qur’an? 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Faktor-faktor yang Memotivasi 

Santri dalam Menghafal Al-Qur’an  

1. Motivasi Ekstrinsik 

Di antara motivasi ekstrinsik yang 

banyak mempengaruhi santri adalah 

lingkungan keluarga dan lingkungan 

Pesantren. 

a. Partisipasi Orang Tua/Wali Santri 

dalam Menanamkan Nilai-nilai Al-

Qur’an kepada Anak 

Partisipasi awal dalam 

menanamkan nilai Al-Qur’an pada anak 

dapat dilihat pada tindak lanjut orang tua 

santri di bawah ini. 

M. Tahir menuturkan bahwa salah 

satu jalan mulia yang patut untuk 

dilirik/perhatikan oleh orang tua adalah 

jalan tahfizh Al-Qur’an (mengahfal Al-

Qur’an). Karena inilah jalan yang telah 

ditempuh oleh ulama terdahulu sehingga 

mereka sukses dan dikenang sepanjang 

masa. 9 

Akbar Rahman manuturkan bahwa 

begitu besar perhatian salah seorang 

orang tua santri Pesantren Al-Imam 

 
9 M. Tahir (orang tua santri), wawancara 

pada tanggal 3 Juni 2013 di Makassar  

‘Ashim terhadap prestasi menghafal, 

sehingga ia terinspirasi untuk memberi 

nama akhir anaknya dengan nama 

seorang tokoh tahfizh di Chechnya yang 

bernama Shamil Basayev sehingga 

anaknya diberi nama Muh. Gozy 

Basayev. Di samping itu Gozy juga diajar 

oleh guru privat yang bernama Ustadzah 

Mirah sebelum masuk di pondok 

Pesantren Al-Imam ‘Ashim Tidung 

Mariolo.10  

b. Lingkungan Sosial Pesantren  

Akmal Safar menuturkan bahwa, 

Pembina di Pesantren ini cukup banyak 

memberi kiat yang sangat memancing 

perhatian santri. Salah satu aspek yang 

dianggap bisa memberi motivasi bagi 

santri yaitu: Pemaparan kisah-kisah 

inspiratif. dari hafizh terdahulu dan 

hafizh bocah yang menggemparkan dunia 

seperti Sayyid Muhammad Husein 

Thabathaba’i, bocah kelahiran Iran. 

Kisah-kisah inspiratif yang sering 

dibawakan oleh KH. Syam Amir diakui 

oleh santri, cukup memberi dorongan 

untuk, mewujudkan cita-citanya sebagai 

penjaga wahyu.11  

Imam Syafi’i juga terkenal dalam 

ketaqwaannya kepada Allah, ia 

menggunakan sebagian besar waktunya 

di malam hari untuk shalat dan 

menghatamkan Al-Qur’an terutama di 

Bulan Ramadhan, ia bisa menghatam 

bacaan Al-Qur’an sampai 60 kali. 

Akhir-akhir ini Pembina biasa juga 

mengangkat kisah Sayyid Muhammad 

Husein Thabathaba’i, bocah kelahiran 

Iran (Qom sekitar 135 km dari Teheran), 

pada umur lima tahun sudah mengahafal 

sebanyak 30 juz. Bahkan ia tidak hanya 

menghafal Al-Qur’an namun juga mampu 

 
10 Akbar Rahman (Pembina), wawancara 

pada tanggal 15 Juli 2013, di Makassar.  
11 Akmal Safar (santri), wawancara pada 

tanggal 25 Mei 2013, di Makassar  
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menghafal seluruh arti dan maknanya. 

Atas keajaiban tersebut, ia memperoleh 

gelar Doktor Honoris Causa dalam 

bidang Science of The Rentention of The 

Holy Qur’an pada usia 7 tahun dengan 

nilai 93, pada tanggal 19 Februari 1998 

oleh Hijaz College Islamic Univercity 

Inggris.  

Syam Amir sering menasehatkan 

bahwa berusahalah untuk merasakan 

kenikmatan berlama-lama berinterksi 

dengan Al-Qur’an. Yakinlah atas 

mukjizat Al-Qur’an sehingga kita bisa 

merasakan keagunganNya. Tinggalkanlah 

logika manusia yang bisa menghambat 

semangat menghafal Al-Qur’an. 

Targetkan Al-Fatihah kan semua surat 

dalam Al-Qur’an (hafal betul seperti 

mengahafal Al-Fatihah). Rokok saja bisa 

membuat orang sangat akrab, masa tidak 

bisa akrab dengan Al-Qur’an. 

Lebih lanjut Syam Amir 

menegaskan bahwa siapa saja yang ingin 

menghafal Al-Qur’an harus berhati ikhlas 

dan penuh kesabaran. Selain itu dia harus 

optimis bahwa dia pasti bisa menghafal 

seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur’an.  

Kesulitan dalam menghafal dan 

mengulang hanya akan Anda rasakan 

pada bulan pertama, setelah  itu, Anda 

akan merasaa terbiasa dan dengan mudah 

bisa menghafal sesuai dengan keinginan 

Anda, tentunya dengan seizin Allah. 

Allah lah yang menentukan segala 

sesuatu.12 

Penuturan Syam Amir di atas dapat 

dimaknai bahwa wahai adik-adik tercinta, 

kami akan menyertai Anda selangkah 

demi selangkah dari awal sampai akhir, 

hingga Anda menghatamkan Al-Qur’an, 

akan tetapi dengan satu syarat yaitu 

hendaklah Al-Qur’an lebih Anda cintai 

 
12 Syam Amir (Ketua Pembina), 

wawancara pada tanggal 25 Mei 2013, di 

Makassar. 

dari Anda sendiri. Hendaklah menjadikan 

Al-Qur’an sebagai perkataan Allah yang 

paling Anda cintai dalam hidup Anda. 

Tingkatkan keyakinan bahwa kalam 

Allah adalah perkataan yang paling baik. 

Olehnya itu       kami (Pembina) tekankan 

bahwa pertolongan Allah akan Anda 

dapatkan lewat keikhlasan dan 

kesungguhan. Tidak ada cara yang dapat 

memberikan Anda untuk menghafal Al-

Qur’an kecuali jika Anda memiliki 

komitmen yang tinggi dan keikhlasan 

untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini. 

Ketahuila bahwa barang siapa yang 

memiliki dorongan yang tinggi, maka ia 

harus banyak bangun di waktu malam. 

Pekerjaan apapun jika sering 

diulang pasti menjadi hafal. Burung 

kakatua saja mampu menghafal susunan 

kata-kata karena seering mendengar kata. 

Jika rajin dengan seizin Allah manusia 

lebih mampu menghafal daripada burung 

kakatua. Tegasnya keberhasilan 

menghafal salah satunya ditentukan oleh 

kemampuan mengulang-ulang kembali 

materi hafalan sampai tertanam sungguh-

sungguh dalam ingatan (overlearning). 

Karena itu motivasi mengulang-ulangi 

harus selalu disuntikkan ke dalam diri 

dengan baik. Salah satu sebab terpenting 

yang dapat membantu Anda dalam 

menghafal Al-Qur’an adalah menentukan 

alasan mengapa Anda menghafal Al-

Qur’an. Oleh karena itu bersegeralah 

memulai sekarang untuk menentukan 

salah satu sebab penting, atau tentukan 

sendiri tujuan Anda. 

c. Lingkungan Non-Sosial Pesantren 

Keuntungan lembaga yang sarana-

prasarananya lengkap yaitu: (1) Dapat 

menumbuhkan gairah dan motivasi baik 

Pembina maupun santri. (2) Dapat 

memberikan berbagai pilihan pada santri 

untuk menghafal. Karena setiap santri 

mempunyai gayanya sendiri dalam 

menghafal. 
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Fasilitas yang langsung 

berhubungan dengan tahfizh adalah: 

a) Mushab Al-Qur’an cetakan 

Menara Kudus yang menjadi mushab 

standar untuk hafalan. Perlu diusahakan 

untuk tidak mengubah mushab yang 

digunakan menghafal Al-Qur’an. Jika 

menggunakan satu macam cetakan 

mushab saja untuk membaca atau 

mengahafal, maka bentuk-bentuk ayat 

dan peletakannya akan tergambar dalam 

pikiran. Sebab manusia itu  dapat 

menghafal dengan cara melihat atau 

mendengar. Jika mengubah cetakan 

mushab yang digunakan maka akan 

berubah pula gambaran ayat yang ada 

dalam pikiran, sehingga akan 

mengganggu konsentrasi dan akhirnya 

merasa kesulitan untuk menghafal.  

Penggunaan model ini dalam 

rangka memudahkan proses penghafalan 

karena mempunyai ciri antara lain, baris 

yang digunakan sebanyak 15 baris setiap 

halaman, setiap juznya menggunakan 20 

halaman, dan penggunaan rasm hampir 

mendekati kaidah penulisan rasm imlai.13 

Jika Anda menggunakan satu 

macam cetakan mushab untuk membaca 

atau menghafal, maka bentuk ayat dan 

peletakannya akan tergambar dalam 

pikiran, sebab manusia itu dapat 

menghafal dengan cara melihat atau 

mendengar. Jika mengubah cetakan 

mushab yang digunakan maka akan 

berubah pula gambaran ayat yang ada 

dalam pikiran, sehingga akan 

mengganggu konsentrasi akhirnya merasa 

kesulitan untuk menghafal.     

Pembina merekomendasikan hal itu 

disebabkan jadwal menghafal dan 

mengulang hafalan yang diajukan dalam 

mushab ini berhubungan dengan nomor-

 
13 Muhaimin Zen, Bimbingan Praktis 

Menghafal Al-Qur’an Al-Karim ,(Jakarta: Al-

Husnah Zikra, 1996), hal. 272-274.   

nomor halaman pada cetakan tersebut. 

Tidak masalah jika pada pinggiran 

mushab terdapat tafsir ayat hanya saja 

perlu pemusatan perhatian para santri 

tahfizh pada ayat Al-Qur’an saja. 14     

b) Kaset murattal dan tilawah oleh 

para qurraa’ lokal dan Timur Tengah. 

Kaset murattal (rekaman) sebagai alat 

bantu yang vital sangat dianjurkan untuk 

dipergunakan sebaik mungkin. Hal itu 

penting karena besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan pengalaman 

menghafal secara fashih dan tartil melalui 

kegiatan mendengar suara yang 

dikeluarkannya. Pembina dan santri 

hendaknya menaruh perhatian terhadap 

pengembangan rekaman. Sebab suara itu 

berpengaruh dan realistis, dapat 

mengubah imajinasi murid melampaui 

ruang dan waktu, memasuki berbagai 

suasana dari yang menggembirakan 

sampai yang mengharukan dan 

membangkitkan emosi positif. 

Semakin sensitif pendengaran anak 

mendengar lafazh Al-Qur’an, semakin 

mudah anak menjadi fasih mengulang 

bacaan yang didengar. Kecepatan 

memahami ilmu yang dijelaskan oleh 

guru sangat berhubungan secara 

signifikan dengan sensitifitas mendengar 

kalimat demi kalimat yang diungkapkan 

oleh guru. Hal inilah akan membangun 

kecerdasan yang tinggi. 

d. Prestasi Sosial dan Materil    

Temuan penelitian menunjukkan 

adanya motivasi ekonomi baik dari orang 

tua santri maupun santri itu sendiri. 

Motivasi ini timbul demi pemenuhan 

kebutuhan fisiologi. Mereka berharap 

agar anak-anak pada masa yang akan 

 
14 Muhammad Sadli Mustafa, 

Pelaksanaan Metode Pembelajaran Tahfizh 

Al-Qur’an di Madrasah Tahfizh Al-Qur’an 

Al-Imam ‘Ashim Tidung Mariolo, dalam 

jurnal Al-Qalam no. 2, 2012, h. 252.  
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datang mampu memenuhi kebutuhan 

fisiologi lebih baik daripada kondisi yang 

dialami. Kebutuhan tersebut adalah 

kebutuhan pelengkap dalam 

kehidupannnya. 

Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa santri sangatlah bahagia jika 

menjadi hafizh Al-Qur’an. Karena itu 

sangat tepat jika kaum Muslimin 

mengucapkan selamat kepada mereka. 

Wahai penghafal Al-Qur’an, jangan 

merasa rendah diri atas kegiatanmu dalam 

menghafal Al-Qur’an. Sesungguhnya di 

antara kedua sisi dadamu terdapat ilmu 

Allah (Al-Qur’an). Sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al-Ankabut/29, ayat 

49. 

Terjemahnya: 

49. Sebenarnya Al-Qur’an itu 

adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi 

ilmu. Dan tidak ada yang 

mengingkari ayat-ayat Kami kecuali 

orang-orang yang zalim.15 

 

Wahai penghafal Al-Qur’an, Anda 

adalah sosok yang layak dijadikan target 

iri (ghibthah) yang dibenarkan di 

kalangan manusia. Sebab, iri kepada 

Anda adalah iri yang diperbolehkan. Nabi 

Saw. Bersabda: 

هللا القران فهو يتلوه   الحسد إال في اثنتين : رجل اتاه

اناء الليل واناء النهار يقول: لو اوتيت مثل ما او تي 

هذا لفعلت كما يفعل ، ورجل اتاه هللا ماال ينفقه في حقه 

 16فيقول : لو اوتيت مثل مااوتي هذا لفعلت كما يفعل

Artinya: 

Tidak boleh iri, kecuali dalam dua 

hal; seseorang yang telah diberi Al-

Qur’an oleh Allah (hafalan dan 

pemahaman), kemudian ia 

 
15 Ibid. h. 636. 
16 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 

Shahih Al-Bukhari, (Cet. I, Riyadh: Daru Al-

Salam lin Nasyrah wa Al-TAwbin, 

1997/1414 H),  h. 1093.      

membacanya di sepanjang malam 

dan siang hari, lalu ada seorang 

yang berkata sekiranya aku diberi 

pemahaman seperti sifulan, maka 

aku akan melakukan seperti apa 

yang ia lakukan, dan seseorang 

yang diberi harta oleh Allah, dan ia 

menginfakkannya sesuai dengan 

haknya, lalu ada seseorang yang 

berkata sekiranya aku diberi harta 

seperti sifulan, maka aku akan 

melakukan seperti apa yang ia 

lakukan. 

Berbarengan dengan hadis di atas 

maka sangatlah wajar jika pemerintah 

memberi fasilitas kepada qari’ dan 

qari’ah nasional/internasional melebihi 

fasilitas yang diberikan kepada 

olahragawan.  

Senada dengan pernyataan di atas 

Syam Amir menuturkan bahwa di antara 

prestasi yang dicita-citakan oleh santri 

Pesantren Al-Imam ‘Ashim adalah 

menjadi Imam Tarwih dan Rawatib di 

Masjid Agung atau Masjid Raya dan 

menjadi qari’. Namun demikian tidak 

berarti santri melupakan prestasi 

pemlihara wahyu.17 Motivasi ini harus 

didukung karena bagaimanapun juga 

pelestarian wahyu dalam bentuk 

memorasi harus mendapat penghargaan 

dan bantuan materil dari masyarakat. 

Tanpa hal ini, pelestarian wahyu akan 

sulit dilakukan dengan baik. Di sinilah 

perlunya keterlibatan pemerintah 

khususnya Departemen Agama. Motivasi 

ini bukanlah suatu motivasi yang salah, 

tetapi justru motivasi ini terpampang 

dalam surat Al-Baqarah/2, ayat 201 dan 

Al-Qashash/28, ayat 77       

Jika ada orang yang bertanya, 

apakah menghafal Al-Qur’an mempunyai 

 
17 Syam Amir (Ketua Pembina), 

wawancara tanggal 27 April 2013, di 

Makassar.  
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masa depan? Jawabannya adalah ya. 

Alasannya: Di masyarakat Indonesia 

semuanya bisa dipakai. Orang Indonesia 

adalah seniman hidup. Mari melihat di 

kiri kanan, betapa beraneka bentuk dan 

cara mencari nafkah. Apa yang kurang 

oleh yang satu, menjadi berharga bagi 

yang lain. Tak ada yang tak dapat dipakai 

sekali dua kali, digosok, dipernik, 

kemudian di jual lagi.  

Melihat hal itu tentu menghafal Al-

Qur’an mempunyai masa depan yang 

terjamin. Kalau orang bisa hidup dengan 

mengamen, maka yang lain bisa hidup 

sebagai seniman Al-Qur’an dan pasti ada 

yang mau mendengarnya. Gibb 

menuturkan sebagaimana dikutip oleh 

Quraish Shihab bahwa tidak ada 

seorangpun dalam 1500 tahun ini yang 

telah memainkan alat bernada nyaring 

yang sangat menggetarkan jiwa, seperti 

apa yang dibaca oleh Muhammad Saw. 18 

Akbar Ismail menuturkan bahwa 

setelah saya menjadi qori’, insya Allah 

akan mendapat pekerjaan yang layak dan 

berberkah baik di dunia maupun di 

akhirat.19  

Senada dengan itu Pak Tahir (orang 

tua santri) menuturkan bahwa anak-anak 

yang berhasil menjadi qori’/hafizh insya 

Allah akan mendapat pekerjaan yang 

layak dan berberkah dunia akhirat.20 

Dorongan ini muncul sebagai 

akumulasi keadaan yang disaksikan oleh 

santri bahwa kelompok qari’/tahfizh telah 

memiliki prestasi sosial dan material 

sehingga mereka selalu dibutuhkan pada 

acara-acara tertentu. 

2. Motivasi Intrinsik  

 
18 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jil. 

1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. v. 
19 Akbar Ismail (santri), wawancara pada 

tanggal 27 April, di Makassar 
20 Tahir (orang tua santri), wawancara 

tanggal 20 April 2013, di Makassar  

Chandra (santri) menegaskan 

bahwa, menjadi hafizh Al-Qur’an akan 

dimuliakan oleh Allah SWT. 

Penghargaan Allah terhadap seorang 

hafizh Al-Qur’an jauh lebih berharga 

daripada penghargaan seluruh manusia. 

Lebih lanjut Chandra menambahkan 

bahwa, ia menghafal Al-Qur’an sebagai 

rasa bangga terhadap teman-temannya 

yang telah menghafal Al-Qur’an terlebih 

dahulu. Di samping itu ia merasakan 

adanya beban psikologi yang menuntut ia 

untuk menghafal Al-Qur’an. Menghafal 

Al-Qur’an adalah teladan yang diberikan 

Rasulullah, para sahabat Radiallahu 

Anhum, mereka contoh terbaik bagi 

umat. Penghafal Al-Qur’an adalah 

manusia istimewa dan terpilih. Mereka 

dipilih oleh Allah untuk menjaga 

kemurnian Al-Qur’an dari usaha-usaha 

pemalsuannya. 21                          

Penuturan di atas dapat dimaknai 

bahwa santri menyadari bahwa tugas 

manusia bukanlah untuk menentukan 

berhasil atau tidak, tetapi tugas manusia 

adalah untuk mencoba, karena di dalam 

mencoba itulah manusia menemukan dan 

belajar membangun kesempatan untuk 

berhasil. Orang yang selalu mencoba 

mempelajari  Al-Qur’an insya Allah 

mereka akan dimuliakan dan 

diistimewakan oleh Allah SWT.  

B. Peringkat Motivasi Santri dalam 

Menghafal Al-Qur’an di Pesantren 

Tahfizh Al-Imam ‘Ashim Tidung 

Mariolo Makassar 

Menurut hasil obeservasi peneliti, 

santri memiliki peringkat motivasi yang 

sangat tinggi (sangat memuaskan) seperti: 

Santri selalu berpikir dan berusaha 

mengatasi rintangan, bersaing untuk 

mengungguli teman-temannya dengan 

aktif melakukan deresan. Yakin bahwa 

 
21 Chandra (santri), wawancara pada 

tanggal 28 April 2013, di Makassar. 
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orang yang menghafal Al-Qur’an dijamin 

rezekinya oleh Allah SWT. Ingin menjadi 

guru ngaji atau ingin menjadi imam 

rawatib dan mendirikan lembaga tahfizh 

Al-Qur’an. Santri sering berdo’a mudah-

mudahan mereka dapat menjadi hafizh.  

Chandra menambahkan bahwa 

selama dua tahun sering membaca do’a 

Allahumma hafizhni kitabaka waja’alani 

min Al-Alimina wa Al-Amilina bihi. 

Setelah saya mengetahui tingginya 

kedudukan Al-Qur’an dan hafizh Al-

Qur’an yang tak dapat diraih dengan 

harga murah, maka saya mencurahkan 

segala kemampuan sehingga saya harus 

menanggung beban berat dan meghadapi 

berbagai rintangan sehingga saya jarang 

pulang ke kampung demi untuk meraih 

kedudukan ustadz di bidang tahfizh dan 

qira’ah. 22  

Muhajir Amri menuturkan bahwa 

selama dua tahun, telah menghafal 28 juz 

dengan rincian 1 halaman per hari namun 

hal ini tidak konstan karena mengikuti 

program Madrasah (SLTA) di luar 

Pesantren. Di samping itu Muhajir Amri 

menuturkan program menghafal di 

Pesantren ini tidak terlalu menjenuhkan 

terutama pada jam wajib menyetor 

hafalan. 23  

Akbar Rahman menuturkan bahwa 

hasil belajar,tidak bergantung pada waktu 

secara mutlak, tapi bergantung pada 

pilihan waktu yang cocok dengan 

kesiapan santri. Karena itu yang 

terpenting adalah motivasi yang tinggi 

(keikhlasan). Salah satu contohnya adalah 

Muhammad Gozy Basayef, sekalipun ia 

sibuk di SIT Al-Biruni, namun ia juga 

tetap bersemangat menderes dengan baik 

 
22 Chandra (santri), wawancara pada 

tanggal 28 April 2013, di Makassar. 
23 Muhajir Amri (santri), wawancara 

pada tanggal 25 Mei 2013, di Makassar.  

sehingga ia bisa khatam dalam waktu 

yang tepat (2 tahun).24   

Menjadi penghafal Al-Qur’an 

sebagai pengawal wahyu jauh lebih sulit 

dibanding mengukir kayu atau mengurai 

sutra sehingga dalam penelitian ini tidak 

ditemukan pengelompokkan/penahapan 

yang telah ditradisikan oleh Ulama Al-

Qur’an melalui istilah  فمى بشوق /fami 

bisyawqi (mulutku selalu rindu). Yang 

dimaksud rindu di sini adalah rindu 

membaca Al-Qur’an. Kalimat ini di 

samping berarti lisan dalam kerinduan, 

juga mempunyai arti sendiri huruf-

hurufnya sebagai berikut. 

a. Huruf Fa’ yang berarti membaca 

surat Al-Fatihah sampai surat Al-

Nisa. 

b. Huruf Mim yang berarti membaca 

surat Al-Maidah sampai surat Al-

Tawbah. 

c. Huruf Ya yang berarti membaca 

surat Yunus sampai surat Al-Nahl. 

d. Huruf Ba yang berarti membaca surat 

Bani Israil sampai akhir surat Al-

Furqan   

e. Huruf Syin yang berarti membaca 

surat Al-Syuara samapai akhir surat 

Yasin.  

f. Huruf Waw yang berarti membaca 

surat Al-Shaffat sampai surat Al-

Hujurat. 

g. Huruf Qaf yang berarti membaca 

surat Qaf sampai akhir surat Al-Nas. 

Inilah cara ideal untuk melakukan 

deresan bagi orang yang menginginkan 

kelancaran dalam mengahafal Al-Qur’an 

oleh sebab itu deresan Al-Qur’an harus 

dilakukan secara utuh (30 juz) dalam 

setiap minggu. 

Peringkat di atas merupakan 

prasyarat bagi santri yang berhak 

 
24 Akbar Rahman (Pebmbina), 

wawancara pada tanggal 15 Juli 2013 di 

Makassar  
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mendapat ijazah sanad tahfizh. Karena itu 

santri harus memenuhi syarat itu agar ada 

di antara alumni Pesantren Tahfizh dapat 

memperoleh ijazah sanad tahfizh sampai 

kepada Rasulullah Saw. dari Allah SWT 

dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sinerjik antara motivasi lingkungan 

keluarga dengan motivasi lingkungan 

Pesantren merupakan garda terdepan 

dalam mentransformasi motivasi santri 

untuk meraih sukses dalam tahfizh Al-

Qur’an untuk mendapatkan status sosial 

dan material.  

2. Peringkat motivasi ekstrinsik santri 

masih lebih tinggi dibanding dengan 

peringkat motivasi intrinsik. Namun 

harus diakui bahwa santri tahfizh pasti 

dijiwai oleh motivasi teogenis 

(tersembunyi). Dalam artian sesuatu yang 

bersifat imperatif dari diri atau sesuatu 

yang terikat pada identitas diri yang 

bersifat sakral untuk memelihara wahyu.  

B. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Kesalahan umat Islam dalam hal itu 

adalah memberi porsi menghafal lebih 

banyak dari porsi memahami sehingga 

penghormatan yang berlebihan terhadap 

para penghafal Al-Qur’an sebaliknya para 

ahli ilmu tidak memperoleh penghargaan 

sebagaimana para penghafal Al-Qur’an. 

Padahal secara ril keperluan umat 

terhadap ahli ilmu pemahaman sangat 

besar dan manfaat mereka lebih besar 

daripada kehidupan manusia. Untuk 

maksud ini, maka penciutan jarak 

pemahaman umat Islam terhadap Al-

Qur’an harus lebih diupayakan secara 

terus-menerus.     

2. Untuk pengembangan lembaga 

tahfizh sangat perlu adanya pertemuan 

antara lembaga penyelenggara tahfizh 

untuk sharing pengalaman dan lain-lain. 

Dalam hal ini tentu peranan dan 

bimbingan Departemen Agama RI sangat 

dibutuhkan.  
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A. PENDAHULUAN 

 

Pada zaman Romawi dan Yunani 

Kuno, sesungguhnya proses belajar telah 

dilakukan secara berkelompok-kelompok, 

hanya saja tempat belajarnya hanya bisa 

dilakukan dimana saja. Guru duduk dan 

dikelilingi oleh murid-muridnya. Guru 

menyampaikan pesan, murid mendengar 

dengan baik. Hal yang sama juga terjadi 

zaman kedatangan Islam di Indonesia, 

bahwa proses belajar dilakukan di suaru-

surau. Karakteristik murid yang belajar 

sangat heterogen, mulai dari kalangan 

anak-anak, remaja, dan dewasa 

berkumpul mendengar pesan yang 

disampaikan oleh guru. 

Nanti, pada awal abad XIX proses 

belajar telah dilakukan dalam suatu ruang 

khusus, dimana dalam ruang tersebut 

terdapat sejumlah bangku dan meja yang 

diperuntuhkan bagi murid, meja dan kursi 

guru, serta sebuah papan tulis. Ruangan 

inilah yang dinamakan “kelas”. Meja dan 

kursi murid ditata belajar dan menhadap 

ke papan tulis dan meja guru yang 

terletak di depan kelas. Keberadaan 

ruang-ruang ini, dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, biasanya jumlah murid 

yang berada dalam satu kelas berkisar 

antara 20-30 murid saja. Ini dilakukan 

karena pada masa itu, jumlah murid-

murid yang mau belajar relatif banyak, 

 METODE DEFERIENSIASI DALAM PENERAPANNYA  

DI TINGKAT PERSEKOLAHAN 

Oleh: 

Nurmiah Muin 

Abstrak 

Deferiamsisiasi adalah strategi pembentukan kelas-kelas pembelajaran yang didasarkan 

pada keseragaman karakteristik tertentu peserta didik. Pembentukan kelas-kelas tersebut 

dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya transformasi pengetahuan dan perilaku dari 

pendidik ke peserta didik. Awalnya, pelaksanaan pendidikan tidak mengenal adanya 

sistem pemisahan subjek didik. Artinya dalam satu kelas, tingkat heterogenitasnya sangat 

tinggi baik heterogen dari segi usia, kemampuan, keterampilan, latar belakang budaya, 

jenis kelamin. Akibat kelas yang sangat heterogen, maka proses transfer pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan tidak seragam pada semua peserta didik. Di samping itu, kelas 

heterogen juga akan menyulitkan bagi guru untuk menyusun desain rencana 

pembelajaran beserta perangkat-perangkat lainnya. Oleh karena itu, para ahli 

pendidikantelah memikirkan strategi-strategi sistem pemisahan kelas, dengan maksud 

agar proses transfer pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat terlaksana dengan baik. 

Ketiga sistem pemisahan yang akan dibahas pada artikel ini adalah sistem klasikal, sistem 

mannhein, dan sistem Delft.  

Kata Kunci: Deferiensasi, Klasikal, Mannheim, Delft. 
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sementara guru sudah kewalahan 

menghadapi murid yang jumlahnya 

banyak. Oleh karena itu dilakukan 

“Deferensiasi” murid menurut kelas-

kelas. 

Awalnya, penempatan murid dalam 

kelas-kelas tidak diatur menurut 

keragaman tertentu bahkan jenjang 

kelasnyapun tidak jelas, yang penting 

murid-murid belajar dalam ruang kelas. 

Mengapa? Karena pada masa itu, materi 

yang akan diajarkan hanya sebatas baca, 

tulis dan menghitung (seperti kelas paket 

A yang ada di Indonesia) serta belum 

mengenal istilah kurikulum. Sistem 

pembelajaran seperti ini, kita dapat 

jumpai pada mula pertama pembentukan 

“pondok pesantren” yang digagas oleh 

Wali Songo pada zaman kerajaan Islam 

Demak. Murid-murid di pondok 

pesantren, hanya semata belajar agama, 

sehingga ruang kelas sangat heterogen 

Seiring perkembangan zaman dan 

ilmu pengetahuan serta adanya 

pembagiaan-pembagian bidang keilmuan, 

seperti ilmu falak, ilmu politik, ilmu 

sosial, ilmu berhitung, ilmu sains, ilmu 

agama, sejarah dan lain sebagainya, maka 

para ahli pendidikan mulailah 

memikirkan sistem “Defersnsiasi” kelas-

kelas. Sistem deferensiasi ini yang 

dikenal hingga saat ini terdiri dari: 

1. Sistem Klasikal 

2. Sistem Mannhein 

3. Sistem Delft 

Ketiga sistem tersebut, hingga saat 

ini masih digunakan, bahkan ada para ahli 

pendidikan yang melakukan perubahan 

dengan cara menggabungkan kedua atau 

ketiga dari sistem di atas yang 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

dan karakteristik murid-murid. 

SISTEM KELAS KLASIKAL 

Sistem deferensiasi kelas secara 

klasikal, mula pertama dikembangkan 

oleh Pestalozzi, sehingga ia dikenal 

sebgai Bapak Pendidikan Sistem 

Klasikan. Dasar pembentukan sistem 

klasikal ini, karena pada masa lalu itu 

jumlah murid yang akan belajar sangat 

banyak, sehingga murid dikelompokkan 

dalam kelas-kelas tertentu. Pada akhir 

abad XVIII sistem klasikal ini sudah 

dipergunakan oleh para lembaga-lembaga 

pendidikan di seluruh dunia. Sistem 

klasikal ini, ditandai dengan adanya 

pembentukan kelas-kelas dimana dalam 

setiap kelas terdiri dari beberapa murid. 

Pada perkembangan  selanjutnya, 

sistem klasikal Pestalozzi telah 

mengalami banyak perubahan khusunya 

dalam menempatkan murid-murid setiap 

kelas tertentu pada jenjang tertentu. Dasar 

penempatan murid dalam kelas-kelas 

tertentu, mengacu pada keseragaman usia 

murid. Apalagi semenjak di Plaget 

mengemukakan teori perkembangan anak 

yang didasarkan pada usia, maka semakin 

tegas penempatan murid berdasarkan usia 

tersebut. Sebgai gambaran Plaget 

mengemukakan teori perkembangan anak 

dengan membagi empat tahapan 

perkembangan, yaitu: Pertama, adalah 

usia 0-2 Tahun dinamakan sensori 

motorik pada tahap ini, bayi memahami 

dunia melalui tindakan fisik dan nyata 

terhadap rangsangan dari luar. Perilaku 

berkembang dari refleks-refleks 
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sederhana malalui beberapa tahap menuju 

seperangkat skema yang terorganisir. 

Kedua, usia 2-7 Tahun dinamakan 

Pre-Operasional. Pada tahap ini, berpikir 

simbolik dan bahasa mulai terlihat untuk 

menggambarkan objek dan kejadian, 

namun cara berpikir anak belum logis dan 

belum menyerupai cara berpikir orang 

dewasa. 

Ketiga, usia 7-12 Tahun dinamakan 

Operasi Konkret pada tahap ini, berpikir 

logis menyerupai orang dewasa mulai 

muncul, namun masih dibatasi oleh 

kemampuan penalaran yang sifatnya 

masih berdasarkan realitas konkret, dan 

Keempat, usia 12 Tahun-Dewasa 

dinamakan Operasi Formal. Pada tahap 

ini, proses berpikir logis sudah meliputi 

ide-ide abstrak, tidak lagi terbatas pada 

objek-objek yang bersifat kongkret. 

Berdasarkan tahapan perkembangan 

anak dan usia ini, maka sistem klasika 

membentuk kelas-kelas dan penjenjangan 

berdasarkan usianya. Seperti di 

Indonesia, penerimaan siswa TK/TPA 

adalah murid yang berusia 5-6 Tahun, 

sedangkan si Sekolah Dasar untuk kelas I, 

maka murid yang diterima adalah mereka 

yang berusia antara 6-7 Tahun. 

Oleh karena itu, terlihat pula 

dengan jelas bahwa berdasarkan sistem 

deferensiasi tradisionil memiliki 

kelemahan antara lain: 

(1) Tidak mengakomodasi perbedaan 

kecerdasan 

(2) Tidak mengakomodasi perbedaan 

bakat dan minat 

(3) Lebih mementingkan pengembangan 

intelektual 

(4) Tingkat heterogenitas berdasarkan 

kecerdasan cukup tinggi. 

 

 

SISTEM “DEFERENSIASI” 

MANNHEIM 

Mengatasi kekurangan sistem 

deferensiasi pengajaran klasikal yang 

didasarkan keseragaman usia, maka oleh 

Antong Sickinger, pada awal abad XX 

telah menciptakan sebuah sistem 

deferensiasi kelas yang berbeda dengan 

sistem klasikal. Sickinger, menyadari 

bahwa pengajaran sistem klasikal 

memiliki kelemahan yang sangat 

mendasar. Menurutnya, bahwa 

sebahagian besar murid tidak dapat 

menyelesaikan sekolah rendah dalam 

jangka waktu yang ditentukan (banyak 

murid yang tinggal kelas). Ini disebabkan 

karena murid dalam kelas tersebut 

memiliki tingkat kecerdasan yang 

bervariasi. Oleh karena itu, sickinger 

menciptakan sistem dalam deferensiasi 

yang didasarkan pada pembentukan kelas 

homogen dengan melihat tingkat 

kecerdasannya. Sistem ini dikenal dengan 

nama “Sistem Mannheim” 

Pada sistem ini ada tiga kelas yang 

dibentuk masing-masing kelas 

dinamakannya dengan sebutan kelas 

Haupkassen, Forderklassen, dan 

Hilfklassen. Menurut sistem Mannheim, 

bahwa pada tahun pertama semua anak 

terkumpul pada kelas Hauptklassen. 

Jumlahnya sekitar 45 orang. Sesudah satu 

tahun atau pada tahun kedua, maka 

dibentuklah kelas Forderklassen 

disamping tetap ada  Hauptklassen. 
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Kelas Fordeklassen adalah diisi 

oleh murid yang berasal dari Haupklassen 

yang pada tahun pertama tidak mampu 

mengikuti pelajaran di Hauptklassen. 

Jumlah murid dalam Fordeklassen tidak 

boleh lebih dari 30 orang dan guru yang 

mengajar di kelas ini dipilih guru yang 

berpengalaman dan sanggup 

mencurahkan tenaga dan pikirannya guna 

membangkitkan semangat belajar dan 

memulihkan kekurangan murid tersebut.  

 

Apabila, murid dalam Fordeklassen 

telah memiliki semangat belajar dan 

kekurangannya telah diatasi dengan baik, 

maka murid tersebut dapat pindah di 

Hauptklassen. 

Sementara, murid di Fordeklassen 

yang luar biasa kurang mampu, 

dikumpulkan pada kelas Hilfklassen. 

Jumlah murid dalam kelas Hilfklassen ini 

tidak boleh lebih dari 15 orang dan guru 

yang mengajarnya sangat istimewa, 

Hal yang lain dari ketiga kelas 

tersebut, yaitu Hauptklassen, 

Fordeklassen dan Hilfklassen, memiliki 

rencana pelajarn dan waktu belajar yang 

berbeda satu sama lainnya. Hal ini 

disebabkan bahan pelajaran untuk ketiga 

kelas berbeda disesuaikan denga tingkat 

kemampuan kecerdasan murid. 

Sesudah 4 (empat) tahun murid 

dalam Hauptklassen yang pandai, 

dipindahkan pada kelas khusus yang 

tersendiri yang dinamakan kelas 

Begabenklasse atau kelas istimewa 
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pandai. Pada kelas ini, murid 

mendapatkan pelajaran lebih berat dan 

ada tambahan pelajaran bahasa asing 

sebagai persiapan masuk Gymnasium.  

Jelas terlihat bahwa, apa yang 

diterapkan dalam sistem Mannheim ini 

juga menekankan pada aspek intelektual. 

Hanya saja, perbedaannya dengan sistem 

tradisionil terletak pada pemberian materi 

berdasarkan kebutuhan. Murid yang 

pandai kebutuhannya berbeda dengan 

murid yang kurang pandai. Oleh karena 

itu tujuan akhir dari sistem deferensiasi 

Mannheim ini adalah “Auftileg der 

Begabten”, yaitu meningkatkan 

kemampuan setinggi-tingginya bagi 

murid yang pandai saja. Secara diagram 

sistem deferensiasi dengan cara 

Mannheim yang ditunjukkan pada 

gambar 1. 

      

SISTEM “DEFERENSIASI” DELFT 

Jikalau sistem Mannheim 

dikembangkan di Jerman, maka di negeri 

Belanda memiliki satu sistem deferensiasi 

yang serupa dengan sistem Mannheim. 
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Sistem ini disiptakan oleh Ven 

Everdingen dan terkenal dengan nama 

“Sistem Delft”. Pada dasranya, sistem 

Delft ini, pada prinsipnya sama dengan 

Mannheim, yaitu melakukan deferensiasi 

kelas yang didasarkan pada tingkat 

kecerdasan murid. 

Pada tahun pertama murid-murid 

dijadikan satu. Sesudah satu tahun, yaitu 

saat kenaikan kelas, murid-murid 

dipisahkan menurut tingkat 

kecerdasannya. Murid yang biasa 

ditempatkan di kelas A dan yang kurang 

di kelas B. Pada proses selanjutnya 

murid-murid yang berada di kelas B 

dapat saja pindah ke kelas A bila 

kemampuannya telah setara dengan 

murid-murid kelas A. Bagan pembagian 

kelas sistem Delft adalah seperti pada 

gambar 2.  

Penjelasan bagan sistem Delft di 

atas, adalah misalnya murid yang berada 

di kelas IIIA tidak naik kelas, maka ia 

dapat ke kelas IIIB atau tetap saja di kelas 

IIIA. Sementara murid yang berada di 

kelas IIIB tidak dapat naik kelas IVB, 

maka ia bisa pindah ke kelas IIIA. 

Sedangkan murid yang sangat kurang 

sekali, maka dipindahkan ke sekolah 

khusus untuk anak-anak yang tidak 

normal atau sekolah luar biasa. 

 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 

SISTEM “DEFERENSIASI” 

Berdasarkan penjelasan 

mekanisme pembagian murid 

berdasarkan sistem klasikal dan sistem 

deferensiasi Mannheim dan Delft, maka 

berikut ini dapat dikemukakan kebaikan 

sistem deferensiasi seperti berikut: 

1. Kelas merupakan suatu 

rombongan dengan kesanggupan 

keceerdasan yang tidak banyak 

berbeda. Kelas menjadi homogen. 

2. Pengajaran dapat berlangsung 

sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan. 

3. Rintangan dalam kemajuan 

menjadi berkurang, hingga dapat 

dikata bahwa tiap murid mendapat 

bahan pengajaran yang sesuai, 

yaitu yang dapat diterima menurut 

kemampuannya. 

4. Tidak perlu ada murid yang harus 

mengulang kelas. 

Sementara, kekurangannya 

adalah: 

1. Sistem deferensiasi terlalu 

mementingkan pendidikan 

intelektual 

2. Kurang memperhatikan 

pendidikan budi pekerti, 

pendidikan kemasyarakatan, 

pendidikan keindahan, padahal 

pendidikan ini sangat penting 

untuk kehidupan setiap individu. 

3. Adanya kecenderungan orang tua 

dan masyarakat menghargai 

kecerdasan intelektual daripada 

budi pekerti. 

4. Mudah menimbulkan kesalahan 

dalam menentukan tingkat 

kecerdasan murid jika tidak 

dilakukan oleh ahlinya. 

5. Membentuk masyarakat yang 

tidak sesuai dengan masyarakat 

sesungguhnya. 

 

B. PEMBAHASAN 

Sejarah perkembangan 

pendidikan di Indonesia sebelum masa 

penjajahan Belanda, didominasi sistem 
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pendidikan pondok pesantren. Pada 

sistem ini, juga dilakukan pembentukan 

kelas-kelas hanya saja pembentukan 

kelas-kelas sistem pondok pesantren tidak 

didasarkan  aspek pengelompokan 

berdasrakan umur (pada sistem klasikal) 

dan tingkat kecerdasan (sistem 

deferensiasi). Pembentukan kelas-kelas 

didasarkan pada sistem senioritas artinya 

murid yang mendaftar pada tahun yang 

sam merupakan satu kelompok (kelas) 

sedangkan murid yang mendaftar pada 

tahun berikutnya adalah juga kelompok 

(kelas) lainnya, sehingga dalam sistem 

pondok pesantren dikenal istilah 

“senioritas”. Kelak senioritas inilah yang 

akan membantu guru-guru atau kyai-kyai 

mengajar murid-murid yunior. 

Setelah Belanda masuk di 

Indonesia, maka mulailah diperkenalkan 

pendidikan sistem persekolahan. 

Pendidikan ini, menganut sistem klasikal 

atau pembentukan kelas. Hanya saja pada 

masa itu, pembentukan kelas didasarkan 

pada pengelompokan berdasarkan usia 

ataupun tingkat kecerdasan, tetapi 

didasarkan pada kasta atau keturunan, 

sehingga pada masa itu ada sekolah 

(kelas) yang diperuntukkan untuk orang-

orang Belanda, keturunan bangsawan dan 

para saudagar kaya. Ada pula sekolah 

(kelas) yang diperuntukkan bagi rakyat 

biasa. 

Namun demikian pada proses 

perkembangan selanjutnya, setelah 

Indonesia merdeka maka sistem 

pendidikan persekolahan tetap 

dialnjutkan. Hanya saja pada awal-awal 

kemerdekaan Indonesia, pembagian 

kelas-kelas tidak didasarkan pada aspek 

usia atau tingkat kemampuan kecerdasan 

pada masa itu. Hal ini terjadi, karena pada 

awal kemerdekaan banyak anak-anak 

Indonesia, khususnya yang mereka 

berasal dari golongan rakyat biasa tidak 

mengenyam pendidikan, sehingga oleh 

pemerintah pada masa itu membuka 

sekolah-sekolah dengan menerima murni 

berbagai macam usia dan kecerdasan. 

Misalnya, banyak siswa kelas I SD yang 

umurnya sudah di atas 7 tahun bahkan 

ada yang sudah di atas 12 tahun. 

Sehingga pada masa itu kelas sangat 

heterogen. 

Namun demikian, dari tahun ke 

tahun perkembangannya pendidikan di 

Indonesia telah mengalami banyak 

kemajuan, sekolah-sekolah dari tingkat 

TK/RA hingga ke tingkat Sekolah 

Menengah telah berbenah dan menata 

untuk memberikan yang terbaik dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Salah satu, 

hal yang menonjol dalamn sistem 

persekolahan di Indonesia adalah 

penerapan sistem klasikal dan sistem 

deferensiasi, meskipun kedua sistem ini 

tidak murni sepenuhnya diterapkan dalm 

sistem persekolahan. Sebagai gambaran, 

berikut ini akan dijelaskan bagaimana 

begitu bervariasinya penerapan sistem 

klasikal dan sistem deferensiasi untuk 

hampir setiap sekolah-sekoalh tertentu. 

 

a. Taman Kanak-Kanak 

Sekolah non standar, masih 

menggunakan sistem klasikal dalam 

pembagian kelasnya. Sebagi contoh yang 

mencolok adalah penerimaan TK/RA 

yang didasarkan pada usia yaitu untuk 

usia antara 4-5 Tahun dikelompokkan 
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pada kelas nol kecil, sedang untuk usia 5-

6 tahun dikelompokkan pada kelas nol 

besar. Ini menunjukkan bahwa sistem 

klasikal masih mewarnai sistem 

pendidikan di TK/RA.        

b. Sekolah Dasar  

Sementara untuk sekolah dasar 

juga masih menerapkan sistem klasikal. 

Ini terlihat saat penerimaan siswa baru 

masih mempersyaratkan usia, yaitu bagi 

anak yang berusia 7 tahun langsung 

diterima di Sekolah Dasar tanpa melalui 

proses seleksi. 

Namun demikian, untuk 

sekolah dasar yang unggulan tanpaknya 

sudah menerapkan sistem deferensiasi 

meskipun tidak utuh. Prinsip deferensiasi 

sekolah unggulan yaitu berupa 

peneriamaan siswa baru yang didasarkan 

pada hasil tes yang dilakukan oleh 

sekolah yang bersangkutan. Siswa yang 

lulus tes ini, kemudian ditempatkan 

dalam kelas-kelas tertentu yang 

didasarkan pada tingkat kecerdasan, 

sehingga dikenal ada kelas IA, IB,IC, dan 

seterusnya. Artinya kelas IA lebih pandai 

dari kelas IB, dan IB lebih pandai dari IC, 

demikian seterusnya. 

c. Sekolah Menengah (SMP/MTs dan 

SMA/MA) 

Sejak diberlakukan sistem 

ujian nasional yang menandakan lulus 

tidaknya murid dalam menempuh jenjang 

pendidikan, maka Sekolah Menengah 

Pertama atau sederajat pun 

memberlakukan penerimaan siswa 

berdasarkan nilai ujian nasional tersebut 

(NEM). Sistem ini sebenarnya 

mengadopsi sistem Deferensiasi yang 

membentuk kelas-kelas berdasarkan 

tingkat kecerdasannya. Hanya saja, ada 

sekolah-sekolah pada saat pembentukan 

kelas-kelas khususnya di kelas I (saat ini 

kelas VII), tidak lagi melihat sisi tingkat 

kecerdasan siswa. Mereka ditempatkan di 

kelas IA,IB,IC, dan seterusnya secara 

acak. 

Nanti pada saat kenaikan kelas 

II, maka ada sekolah mencoba membagi 

kelas-kelas tersebut berdasarkan tingkat 

kecerdasannya. Biasanya kelas IIA adalah 

siswa pandai, sedangkan kelas IIB, IIC, 

dan seterusnya tergolong biasa saja. 

Sistem pembagian ini, serupa dengan 

sistem Mannheim dan Delft,  tetapi 

sistem pembelajaran yang digunakan 

menggunakan sistem klasikal. Hanya 

bedanya, baik siswa yang berada di kelas 

IIA, IIB, IIC dan seterusnya menerima 

pelajaran yang sama, karena kurikulum 

yang berlaku adalah kurikulum standar, 

sedangkan di sistem Mannheim dan Delft 

antara kelas yang pandai dengan tidak 

pandai berbeda kurikulumnya.    

Selanjutnya, setelah 3 (tiga) 

tahun siswa-siswa kelas III diseleksi 

kembali untuk menetapkan murid-murid 

yang dinyatakan lulus. Setiap murid yang 

lulus apakah mereka berasal dari kelas 

pandai atau kelas biasa, tetap memiliki 

kesempatan yang sama untuk 

melanjutkan sekolahnya ke tingkat 

Perguruan Tinggi. Sementara sistem 

Mannheim dan Delft sejak awal telah 

menentukan murid-murid yang memiliki 

kelayakan untuk masuk perguruan tinggi 

(seperti Gynamsium), dan siswa yang 

tidak layak masuk Gynamsium, mereka 
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diarahkan dan dipersiapkan sebagai 

tenaga kerja. Inilah perbedaan antara 

sistem Deferensiasi di Jerman dan 

Belanda dengan sistem deferensiasi di 

Indonesia. 

 

C. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

untuk sistem persekolahan di Indonesia 

tidak menganut sistem Mannheim dan 

sistem Delft secara utuh. Sistem 

persekolahan Indonesia masih menganut 

sistem klasikal, walaupun saat 

penerimaan murid baru, hampir setiap 

sekolah mempersyaratkann tingkat 

kecerdasan (NEM) dan bahkan ada 

sekolah melakukan tes-tes khusus 

(Biasanya Sekolah Unggulan). Alasan 

yang mendasar mengapa sistem 

persekolahan di Indonesia masih 

menganut sistem klasikal karena: 

1. Masih berlaku murid tinggal kelas 

2. Kurikulum yang digunakan 

seragam, baik untuk kelas pandai 

maupun untuk kelas biasa 

3. Tidak ada perlakuan khusus untuk 

kelas-kelas tertentu 

4. Guru yang mengajar sama baik di 

kelas biasa maupun di kelas 

pandai 

5. Setiap guru yang dinyatakan lulus 

(SMA) baik yang berasal dari 

kelas pandai dan kelas biasa, 

memliki kesempatan yang sama 

untuk masuk ke Perguruan Tinggi. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap mahluk hidup termasuk 

manusia akan mengalami siklus 

kehidupan yang dimulai dari proses 

pembuahan, kelahiran, kehidupan di 

dunia dengan berbagai permasalahannya, 

serta diahiri dengan kematian. 

Dari proses siklus kehidupan 

tersebut, kematian merupakan salah satu 

hal yang masih dan terus mengandung 

misteri besar kapan dan di mana kita akan 

menghadapinya, sementara ilmu 

pengetahuan belum berhasil 

mengungkapnya. 

Untuk dapat menentukan kematian 

seseorang sebagai individu diperlukan 

kriteria diagnosa yang benar berdasarkan 

konsep diagnostik yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Kematian sebagai akhir dari rangkaian 

kehidupan adalah merupakan hak dari 

Tuhan. Tak seorangpun yang berhak 

menundanya sedetikpun, termasuk 

mempercepat waktu kematian. Tapi, 

bagaimana dengan hak pasien untuk mati 

guna menghentikan penderitaannya? 

Hak pasien untuk mati, yang seringkali 

dikenal dengan istilah euthanasia, sudah 

kerap dibicarakan oleh para ahli. Namun 

masalah ini akan terus menjadi bahan 

perdebatan, terutama jika terjadi kasus-

kasus menyimpang. 

Adakah sesuatu yang istimewa yang 

membuat euthanasia selalu menarik untuk 

dibicarakan? Para ahli agama, moral, 

medis, dan hukum belum menemukan 

kata sepakat dalam menghadapi 

keinginan pasien untuk mati guna 

menghentikan penderitaannya. Situasi ini 

menimbulkan dilema bagi para dokter, 

apakah ia mempunyai hak hukum untuk 

mengakhiri hidup seorang pasien atas 

permintaan pasien itu sendiri atau 

keluarganya atau tidak, dengan dalih 

mengakhiri penderitaan yang 

berkepanjangan. 

Sebagai dampak  dari kemajuan-

kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran 

(iptekdok), kecuali manfaat, ternyata 

berdampak terhadap nilai-nilai 

etik/moral, agama, hukum, sosial, 

budaya, dan aspek lainnya. 

Bagaimana Islam memandang hal 

tersebut? Makalah diharapkan menjadi 

jawaban atas pertanyaan ini yang titik 

tolaknya adalah hadis Rasulullah saw. 

 

EUTHANASIA 

 

Oleh : Jufri Muhammad Zen 

 

Abstrak  

 

Para ahli agama, moral, medis, dan hukum belum menemukan kata sepakat 

dalam menghadapi keinginan pasien untuk mati guna menghentikan penderitaannya. 

Situasi ini menimbulkan dilema bagi para dokter, apakah ia mempunyai hak hukum 

untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau 

keluarganya atau tidak, dengan dalih mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan. 

Sebagai dampak  dari kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran (iptekdok), 

kecuali manfaat, ternyata berdampak terhadap nilai-nilai etik/moral, agama, hukum, 

sosial, budaya, dan aspek lainnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka pembahasan dalam makalah ini 

akan difokuskan pada beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa pengertian euthanasia dan 

jenis-jenisnya? 

2. Bagaimana pengklasifikasian 

hadis-hadis yang terkait dengan 

euthanasia? 

3. Bagaimana pandangan hukum 

euthanasia menurut hadis Nabi? 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Euthanasia dan Jenis-

jenisnya 

Euthanasia berasal dari bahasa 

Yunani, yang terdiri atas dua suku kata, 

yaitu “eu” yang berarti indah, bagus, 

terhormat atau dan “thanatos” yang 

berarti mati atau kematian.25 Jadi secara 

etimologis, euthanasia dapat diartikan 

sebagai mati dengan baik atau mati cepat 

tanpa derita.26  

Menurut terminologinya, euthanasia 

adalah praktek pencabutan kehidupan 

manusia atau hewan melalui cara yang 

dianggap tidak menimbulkan rasa sakit 

atau menimbulkan rasa sakit yang 

minimal. Karena itulah dalam bahasa 

Arab, euthanasia sering disebut sebagai 

qatl al-rahmah (pembunuhan yang 

didasari dengan kasih sayang) atau taisir 

al-maut (memudahkan kematian). Istilah 

ini sangat erat kaitannya dengan dunia 

 
25Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual; 

Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 177.  

26billy@hukum-kesehatan.web.id, Aspek 

Hukum dalam Pelaksanaan Euthanasia di 

Indonesia. 

medis, sehingga defenisinya pun perlu 

merujuk ke sana. Euthanasia diartikan 

sebagai tindakan agar kesakitan atau 

penderitaan yang dialami seseorang yang 

akan meninggal diperingan. Dapat juga 

berarti mempercepat kematian seseorang 

yang ada dalam kesakitan dan 

penderitaan hebat menjelang 

kematiannya.27  

Bila kita kembali ke sejarah 

euthanasia, maka dapat dikatakan bahwa 

ia bukanlah istilah baru. Karena ia sudah 

dikenal sejak masa Yunani Kuno, yaitu 

ketika Hippokrates pertama kali 

menggunakan istilah "euthanasia" ini 

pada sumpah Hippokrates yang ditulis 

pada masa 400-300 SM.28 Pada tahun 

1828 undang-undang anti euthanasia 

mulai diberlakukan di negara bagian New 

York, yang pada beberapa tahun 

kemudian diberlakukan pula oleh 

beberapa negara bagian. Namun Setelah 

masa Perang Saudara, beberapa advokat 

dan beberapa dokter mendukung 

dilakukannya euthanasia secara 

sukarela.29  

Kelompok-kelompok pendukung 

euthanasia mulanya terbentuk di Inggris 

pada tahun 1935 dan di Amerika pada 

tahun 1938 yang memberikan 

dukungannya pada pelaksanaan eutanasia 

agresif,30  

 
27M. Ali Hasan, Masail al-Fiqhiyah al-

Hadisah; Pada Masalah-masalah 

Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1995), h. 145.  

28Lihat sejarah uthanasia pada Wikipedia 

bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 

http://id.wikipedia.org/wiki/halaman_utama.  

29Ibid.  

30Euthanasia agresif merupakan nama 

lain dari euthanasia aktif, yang termasuk 

salah satu jenis euthanasia.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
mailto:billy@hukum-kesehatan.web.id
http://id.wikipedia.org/wiki/Hippokrates
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Hippokrates
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Bagian_AS
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Advokat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/1935
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika
http://id.wikipedia.org/wiki/1938
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Pada tahun 1939, pasukan Nazi 

Jerman melakukan suatu tindakan 

kontroversial dalam suatu program 

euthanasia terhadap anak-anak di bawah 

umur 3 tahun yang menderitan 

keterbelakangan mental, cacat tubuh, 

ataupun gangguan lainnya yang 

menjadikan hidup mereka tak berguna. 

Program ini dikenal dengan nama Aksi 

T4 ("Action T4") yang kelak diberlakukan 

juga terhadap anak-anak usia di atas 3 

tahun dan para jompo / lansia.31 

Dari keterangan-keterangan di atas, 

setidaknya untuk membatasi defenisi 

euthanasia, ia mesti terdiri atas beberapa 

unsur, yaitu: 

1. Tindakan kesengajaan 

2. Mengurangi rasa sakit dan 

mempercepat kematian 

3. Tindakan tersebut harus didasari 

dengan perasaan kasihan atau 

kasih sayang. 

 

Untuk mengurangi rasa sakit itu, ada 

beberapa cara yang bisa dilakukan. 

Termasuk di antaranya adalah 

memberikan suntikan kepada si penderita 

atau tidak memberikan pengobatan atas 

penyakit yang dideritanya atau bahkan ia 

sendiri yang menolak untuk melakukan 

pengobatan itu.32 

 

Karena itulah, euthanasia dapat 

dibagi dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Euthanasia aktif, yaitu tindakan 

secara sengaja dilakukan oleh dokter 

atau tenaga kesehatan untuk 

memperpendek atau mengakhiri 

hidup pasien. Tindakan ini 

merupakan tindakan yang dilarang, 

kecuali di negara yang telah 

membolehkannya lewat peraturan 

 
31Ibid.  

32Ibid.  

perundangan.33 Tindakan yang 

dimaksud adalah memberikan 

suntikan ke dalam tubuh pasien 

tersebut. Suntikan dilakukan pada 

saat keadaan penyakit pasien sudah 

sangat parah atau sudah sampai pada 

stadium akhir, yang menurut 

perkiraan medis sudah tidak mungkin 

lagi bisa sembuh atau bertahan lama. 

Alasan yang lazim dikemukakan 

dokter ialah bahwa pengobatan yang 

diberikan hanya akan 

memperpanjang penderitaan pasien, 

tidak mengurangi keadaan sakitnya 

yang memang sudah parah.34 

2. Euthanasia pasif, dokter atau tenaga 

kesehatan lain secara sengaja tidak 

lagi memberikan bantuan medis yang 

dapat memperpanjang hidup pasien, 

misalnya menghentikan pemberian 

infus, makanan lewat sonde, alat 

bantu nafas, atau menunda operasi. 

Dengan kata lain, euthanasia adalah 

tindakan dokter berupa penghentian 

pengobatan pasien yang menderita 

sakit keras, yang secara medis sudah 

tidak mungkin lagi dapat 

disembuhkan. Penghentian 

pemberian obat ini berakibat 

mempercepat kematian pasien. 

Alasan yang lazim dikemukakan 

ialah karena keadaan ekonomi pasien 

yang terbatas, sementara dana yang 

dibutuhkan untuk biaya pengobatan 

cukup tinggi, sedangkan fungsi 

pengobatan menurut perhitungan 

dokter sudah tidak efektif lagi. Ada 

lagi upaya lain yang bisa 

digolongkan dalam euthanasia pasif, 

yaitu upaya dokter menghentikan 
 

33Negara yang telah memberlakukan 

euthanasia dengan Undang-undang adalah 

Belanda & di negara bagian Oregon-Amerika 

Serikat.  

34Utomo, op. cit., h. 178.  

http://id.wikipedia.org/wiki/1939
http://id.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_T4
http://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_T4
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pengobatan terhadap pasien yang 

menurut analisa medis masih bisa 

sembuh. Alasan umumnya adalah 

ketidak mampuan pasien dari segi 

ekonomi padahal biaya 

pengobatannya yang dibutuhkan 

sangat tinggi.35 

3. Auto euthanasia atau euthanasia 

otomatis, yaitu seorang pasien 

menolak secara tegas dengan sadar 

untuk menerima perawatan medis 

dan dia mengetahui bahwa hal ini 

akan memperpendek atau mengakhiri 

hidupnya. Dengan penolakan 

tersebut ia membuat sebuah 

pernyataan tertulis. Auto euthanasia 

pada dasarnya adalah euthanasia 

pasif atas permintaan.  

Penghentian pengobatan merupakan 

salah satu bentuk euthanasia pasif. 

Menurut gambaran umum, para 

penderita penyakit seperti itu 

terutama anak-anak tidak berumur 

panjang, maka menghentikan 

pengobatan dan mempermudah 

kematian secara pasif itu mencegah 

perpanjangan penderitaan si anak 

atau kedua orang tuanya.36 

 

B. Hadis yang Terkait dengan 

Euthanasia 

Sebagaimana telah disebutkan di 

atas bahwa euthanasia merupakan salah 

satu istilah dalam dunia kedokteran yang 

tidak ditemukan dalam literatur pokok 

ajaran agama, khususnya Islam (al-

Qur’an dan hadis Nabi). Karena istilah ini 

sering dikonotasikan dengan 

pembunuhan, sementara di dalam al-

Qur’an sangat jelas larangan pembunuhan 

tersebut. 

Allah swt. mengingatkan hamba-

Nya akan larangan tersebut: 

 
35Ibid.   

36Ibid.  

ِ ذَِلكُْم … ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ   َوصَّ

Artinya: 

“… Dan janganlah kalian membunuh 

jiwa yang telah diharamkan oleh Allah 

kecuali dengan al-haq. Demikianlah yang 

telah ditetapkan Allah kepada kalian agar 

kalian mengetahui”37 

 Ayat ini jelas melarang pembunuhan 

tanpa didasari dengan alasan yang 

dibenarkan dalam agama. Di antara 

alasan-alasan tersebut adalah : 

a. Penolakan untuk membayar zakat 

dan menunaikan shalat. Hal ini 

didasari oleh firman Allah swt 

QS. Al-Taubah [9] : 5 

b. Hukuman bagi pelaku zina, 

pembunuh, dan orang murtad. 

Sebagaimana sabda Rasulullah 

saw  

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا  

وأني رسول هللا إال بإحدى ثالث النفس  

بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك 

 للجماعة 

Artinya: 

“Tidak halal darah seorang 

muslim yang bersaksi bahwa tiada 

Tuhan selain Allah dan aku (Nabi 

Muhammad) adalah utusan Allah 

kecuali disebabkan oleh salah satu 

dari tiga hal berikut: membunuh, 

berzina sementara dia telah 

menikah, serta meninggalkan 

agama dan keluar dari kelompok 

jama’ah”.38 

 

Berdasarkan tiga aspek tersebut, 

penulis membatasi diri dalam 

 
37QS. Al-An’am [6] : 151.  

38Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il 

al-Bukhari, al-Jami' al-Sahi} al-Musnad min 

Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam 

wa Sunanihi wa Ayyamihi, jil. VI (Kairo: al-

Matba'ah al-Salafiyyah, 1403 H), h. 2521 
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mengumpulkan data-data pokok yang 

terkait dengan euthanasia, yaitu hadis-

hadis Nabi yang meliputi tiga aspek itu 

(kematian, pengobatan, dan 

ketidaksabaran).39 

 

1. Kematian 

Hadis yang dimaksud adalah hadis 

pengecualian larangan pembunuhan atau 

orang yang berhak dibunuh sebagaimana 

telah disebutkan di atas, yaitu la> 

yah}illu dam imriin. hadis tersebut 

diriwayatkan oleh hampir semua imam 

hadis kutub al-tis’ah kecuali Abu Daud 

dan Malik. 

Berikut ini, hadis yang terkait dengan 

tema di atas, hadis yang diriwayatkan 

oleh al-Bukhari juga terdapat dalam al-

Nasa’I, al-Turmuzi, Muslim, Ibn Majah, 

al-Damiri, dan Ahmad Bin Hanbal. 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا األعمش عن عبد 

ة عن مسروق عن عبد هللا قال: قال رسول هللا بن مر

 
39Penulis meyakini bahwa pembatasan 

ini kurang tepat karena di sana sedikit 

banyaknya pasti masih ada dalil-dalil yang 

lain yang berbicara tentang hal tersebut. 

Hanya saja penulisan ini dikategorikan 

sebagai penulisan semi maudhu’i, oleh 

karena itu cara kerjanya pun tidak memenuhi 

secara sempurna cara dan metode maudhu’i 

tersebut. Di antara metode maudhu’i yang 

dimaksud adalah: 1) menentukan tema atau 

masalah yang akan dibahas, 2) menghimpun 

atau mengumpulkan data hadis-hadis yang 

terkait dalam satu tema, baik secara lafal 

maupun secara makna melalui takhrij al-

hadis, 3) melakukan kategorisasi berdasarkan 

kandungan hadis dengan memperhatikan 

kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya 

hadis dan perbedaan periwayatan hadis, 4) 

melakukan i’tibar dengan melengkapi skema 

sanad, dan seterusnya. Lihat Arifuddin 

Ahmad, Metode Tematik dalam Pengkajian 

Hadis; Sebuah Rekonstruksi Epistemologis, 

orasi pengukuhan Guru Besar di Hadapan 

rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin 

Makassar, 2007, h. 20.  

هللا صلى هللا عليه و سلم ال يحل دم امرئ مسلم يشهد 

أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا إال بإحدى ثالث النفس 

بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة 
40 

Dengan memperhatikan lafal hadis di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa hadis 

tersebut diriwayatkan secara maknawi 

atau al-riwayah bi al-ma’na. Sebab dari 

sekian lafal yang ada terdapat perbedaan 

susunan kalimat antara satu dengan yang 

lain. Hanya saja, perbedaan tersebut 

tidaklah menyebabkan terjadinya 

perbedaan pemahaman karena semuanya 

memiliki tema dan kandungan yang 

sama, yaitu pembunuhan diperbolehkan 

selama terpenuhi salah satu ketiga alasan 

berikut: membunuh, berzina bagi yang 

sudah menikah, dan juga murtad atau 

keluar dari agama Islam. 

2. Pengobatan. 

Adapun hadis yang lain yang juga 

ada kaitannya dengan euthanasia adalah 

hadis yang memerintahkan untuk berobat 

(tadawaw fa innallah lam yada’ daan 

illawada’a lahu dawaan). hadis tersebut 

diriwayatkan oleh Abu Daud, al-

Turmuz\i>, Ibn Majah, dan Ahmad ibn 

Hanbal. 

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut 

dipahami bahwa hadis Nabi tadawaw fa 

innallah lam yada’ da’an illa wada’a 

lahu dawa’an termasuk dalam kategori 

al-riwayah bi al-ma’na karena di sana 

juga terdapat banyak perbedaan dalam 

periwayatannya namun tetap sama 

maknanya, yaitu berisi perintah untuk 

berobat karena setiap penyakit pasti ada 

obatnya.41 

3. Ketidak sabaran. 

Adapun hadis yang lain yang juga 

terkait dengan euthanasia adalah hadis 

yang melarang meminta kematian, yang 

berbunyi ahyini ma kanat al-hayah 

 
40Al-Bukhari, op. cit.  

41 Op Cit. 
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khairan li. hadis tersebut diriwayatkan 

oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-

Nasa’i, al-Turmuzi, Ibn Majah, dan 

Ahmad ibn Hanbal. 

Berikut ini hadis dari riwayat al-

Bukhari: 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن  

أنس بن مالك رضي هللا عنه: قال النبي صلى هللا 

عليه و سلم ال يتمنين أحدكم الموت من ضر 

أصابه فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم أحيني ما 

كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 

 42لي 

 

Hadis tersebut di atas juga 

termasuk dalam kategori al-riwayah bi 

al-ma’na. namun satu hal yang menjadi 

penekanan pada hadis tersebut adalah 

larangan bagi seseorang untuk berputus 

asa menghadapi cobaan yang di berikan 

oleh Allah kepadanya. Seseorang dilarang 

memohon kematian sekalipun musibah 

atau penyakit yang dihadapinya sangat 

besar. Hanya saja, al-Nawawi dalam kitab 

al-Azkar al-Nawawiyyah menjelaskan 

bahwa sebagian ulama berpendapat, 

memohon kematian yang disebabkan oleh 

kekhawatiran terhadap agamanya karena 

kerusakan zaman.43 

 

C. Pandangan Hukum Euthanasia 

Menurut Hadis Nabi 

Euthanasia merupakan salah satu 

bentuk respontif atas derita yang dihadapi 

seorang pasien. Namun dalam 

prakteknya, para dokter tidak mudah 

melakukan euthanasia, meskipun dari 

sudut kemanusiaan dibenarkan adanya 

euthanasia dan merupakan hak bagi 

pasien yang menderita sakit yang tidak 

dapat disembuhkan (sesuai dengan 
 

42Al-Bukhari, op. cit., jil. V, h. 2146.  

43Lihat Muhyi al-Din ibn Zakariya 

Yahya ibn Syarf al-Nawawi, al-Azkar al-

Nawawiyyah (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub 

al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 117.  

Deklarasi Lisboa 1981).44 Akan tetapi 

dokter tidak dibenarkan serta merta 

melakukan upaya aktif untuk memenuhi 

keinginan pasien atau keluarganya 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal, 

pertama, karena adanya persoalan yang 

berkaitan dengan kode etik kedokteran, di 

satu pihak dokter dituntut untuk 

membantu meringankan penderitaan 

pasien, akan tetapi di pihak lain 

menghilangkan nyawa orang merupakan 

pelanggaran terhadap kode etik itu 

sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan 

nyawa orang lain dalam perundang-

undangan merupakan tindak pidana, yang 

secara hukum di negara manapun, tidak 

dibenarkan oleh Undang-undang.45 

Bila dihubungkan dengan hukum 

Islam, maka secara umum ajaran Islam 

diarahkan untuk menciptakan 

kemaslahatan hidup dan kehidupan 

manusia, sehingga aturannya diberikan 

secara lengkap, baik yang berkaitan 

dengan masalah keperdataan maupun 

pidana. Khusus yang berkaitan dengan 

keselamatan dan perihal hidup manusia, 

dalam hukum pidana Islam (jinayat) 

ditetapkan aturan yang ketat, seperti 

adanya hukuman qisas, had, dan diyat.46 

Prinsip dalam Islam segala upaya 

atau perbuatan yang berakibat matinya 

seseorang, baik disengaja atau tidak 

sengaja, tidak dapat dibenarkan. 

Sebagaimana firman Allah swt: 

 

اكُْم وَ  ِ ذَِلكُْم َوصَّ ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ اَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ 

Artinya: 

“… Dan janganlah kalian membunuh 

jiwa yang telah diharamkan oleh Allah 
 

44Utomo, op. cit., h. 178.  

45Ibid. 
46Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami 

wa Adillatuhu, jil. VII (cet. IV, Damasyq, 

Dar al-Fikr, t.th.), h. 530- 600.  
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kecuali dengan al-haq. Demikianlah yang 

telah ditetapkan Allah kepada kalian agar 

kalian mengetahui”47 

Bahkan bukan hanya jiwa orang lain, 

bunuh diri pun merupakan sesuatu yang 

sangat dilarang. Sebagaimana firman-

Nya: 

َ َكاَن بِكُْم َرِحيًما …  َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ َّللاَّ

Artinya: 

“…Dan janganlah kalian membunuh diri 

kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha 

Pengasih kepada kalian”.48 

 

1. Kelompok Yang Melarang 

Euthanasia 

Kelahiran dan kematian 

merupakan hak prerogatif Tuhan dan 

bukan hak manusia sehingga tidak ada 

seorangpun di dunia ini yang mempunyai 

hak untuk memperpanjang atau 

memperpendek umurnya sendiri. Jadi 

meskipun seseorang memiliki dirinya, 

tetapi tetap saja ia tidak boleh membunuh 

dirinya sendiri. Pernyataan ini menurut 

ahli agama secara tegas melarang 

tindakan euthanasia, apapun alasannya.49 

Di antara argumen-argumen yang 

dipergunakan adalah firman Allah swt 

QS. Al-An’am [6] : 151 dan al-Nisa’ [4] : 

29. 

Ayat-ayat tersebut sangat jelas 

melarang upaya menghilangkan nyawa, 

baik diri sendiri maupun orang lain. 

Bahkan hadis Rasulullah saw pun tidak 

luput memberikan peringatan atas hal itu 

sekalipun di sana ada pengecualian.  

Karena itulah, euthanasia 

merupakan salah satu tindakan yang 

terlarang, meskipun didasari oleh 

perasaan kasihan. Namun pada QS. Al-

Nisa’ [4] : 29 di atas dijelaskan bahwa 

 
47QS. Al-An’am [6]: 151.  

48QS. Al-Nisa’ [4] : 29.  

49Op cit.  

Allah swt Maha Pengasih kepada hamba-

Nya sehingga ini bertentangan dengan 

upaya euthanasia karena seakan-akan 

seorang hamba lebih menyayangi 

sesamanya dibandingkan dengan kasih 

sayang Allah kepada hamba-Nya. 

Di samping itu Rasulullah saw 

mengharapkan umatnya agar tidak 

memohon kematian bila mereka 

mendapatkan musibah atau penyakit 

tertentu tetapi hendaknya memiliki 

semangat hidup sesuai dengan doa yang 

diajarkan oleh beliau kepada para 

sahabatnya 

 

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت 

 الوفاة خيرا لي

Artinya: 

“Ya Allah, hidupkanlah aku bila 

kehidupan itu baik bagiku, dan 

matikanlah aku bila kematian itu baik 

bagiku”.50 

Doa di atas yang merupakan 

potongan dari hadis Nabi saw “janganlah 

kalian mengharapkan kematian”, 

dipahami oleh Ibn Hajar sebagai 

peringatan sekaligus mengandung isyarat 

berupa celaan kepada orang-orang yang 

melakukan hal itu.51 

Pada prinispnya pembunuhan 

secara sengaja terhadap orang yang 

sedang sakit berarti mendahului takdir. 

Allah telah menentukan batas akhir usia 

manusia. Dengan mempercepat 

kematiannya, pasien tidak mendapatkan 

manfaat dari ujian yang diberikan Allah 

swt kepadanya, yakni berupa tawakal 

kepada-Nya. Raulullah saw bersabda:  

 
50Ibid., jil. II, h. 205.  

51Lihat Ahmad ibn ‘Ali ibn H{ajar al-

Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-

Bukhari, jil. XIII (Riyadh: Dar al-Salam, 

2000), h. 221. 
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ال يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إال قص بها 

 من خطاياه أو كفر بها من خطاياه 

Artinya: 

“Tidaklah suatu musibah yang menimpa 

seorang yang beriman, bahkan duri yang 

menusuknya, kecuali Allah akan 

memotong atau menghapus kesalahan-

kesalahannya.”52 

Hal itu karena yang berhak 

mematikan dan menghidupkan manusia 

hanyalah Allah dan oleh karenanya 

manusia dalam hal ini tidak mempunyai 

hak atau kewenangan untuk memberi 

hidup atau mematikannya. 

2. Kelompok Yang Membolehkan 

Euthanasia Pasif 

Adapun memudahkan proses 

kematian dengan cara euthanasia pasif 

sebagaimana dikemukakan dalam 

pertanyaan, maka semua itu termasuk 

dalam kategori praktik penghentian 

pengobatan. Hal ini didasarkan pada 

keyakinan dokter bahwa pengobatan yang 

dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak 

memberikan harapan kepada si sakit, 

sesuai dengan sunnatulla>h (hukum 

Allah terhadap alam semesta) dan hukum 

sebab-akibat. Masalah ini terkait dengan 

hukum melakukan pengobatan yang 

diperselisihkan oleh para ulama fikih 

apakah wajib atau sekedar sunnah. 

Perintah Rasulullah saw di atas 

yang memerintahkan untuk berobat 

dipahami berbeda oleh para ulama. 

Kalangan ulama Syafi’iyah, Hanabilah 

dan Ibn Taimiyah memandang bahwa 

perintah تداووا “berobatlah” adalah 

perintah wajib.53 Ini berbeda dengan 

pendapat jumhur ulama yang memandang 

perintah tersebut bukanlah perintah wajib, 

melainkan perintah sunnah. Bahkan di 

 
52Muslim, op. cit., jil. VIII, h. 15.  

53Utomo, op. cit., h. 180.  

dalam kitab buhus li ba’di al-nawazil al-

fiqhiyyah al-mu’asirah54 disebutkan 

bahwa berobat hukumnya boleh (jaiz). 

Para ulama bahkan berbeda 

pendapat mengenai mana yang lebih 

utama berobat ataukah bersabar? Di 

antara mereka ada yang berpendapat 

bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih 

utama, berdasarkan hadist Ibnu Abbas 

yang diriwayatkan dalam kitab shahih 

dari seorang wanita yang menderita 

epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi 

agar mendoakannya, lalu beliau 

menjawab: “Jika engkau mau bersabar 

(maka bersabarlah), engkau akan 

mendapatkan surga, dan jika engkau mau, 

akan saya doakan kepada Allah agar Dia 

menyembuhkanmu.” Wanita itu 

menjawab akan bersabar dan memohon 

kepada Nabi untuk mendoakan kepada 

Allah agar ia tidak minta dihilangkan 

penyakitnya namun tetap terjaga auratnya 

sehingga tidak tersingkap ketika kambuh. 

Selain itu, terdapat banyak contoh 

dari kalangan sahabat dan tabi’in yang 

tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan 

di antara mereka ada yang memilih sakit, 

seperti Ubay bin Ka’ab dan Abu Dzar Al-

Ghifari. Sikap demikian tidak ditegur 

ataupun diprotes oleh kalangan sahabat 

ataupun generasi tabai’in lainnya 

sebagaimana dikupas oleh Imam Al-

Ghazali dalam satu bab tersendiri yang 

berjudul “Kitab al-Tawakal” dalam kitab 

Ihya ‘Ulumuddinnya.55 

Namun kaitannya dengan hal 

tersebut, penulis melihat bahwa hukum 

berobat kembali kepada situasi dan 

 
54Mengenai data kitab tersebut, penulis 

belum temukan. Namun pendapat tersebut 

dikutip disebabkan kitab tersebut terdapat 

dalam program al-maktabah al-syamilah.  

55Lihat Abu Hamid al-Gazali, Ihya 

‘Ulum al-Din, jil. III (Beirut: Dar al-Fikr, 

1996), h. 335.  
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kondisi. Dengan kata lain, pengobatan 

atau berobat hukumnya sunnah ataupun 

wajib apabila penderita dapat diharapkan 

kesembuhannya. Sedangkan jika secara 

perhitungan medis yang dapat 

dipertanggung jawabkan sudah tidak ada 

harapan sembuh, sesuai dengan 

sunnatullah dalam hukum kausalitas yang 

dikuasai para ahli seperti dokter ahli 

maka tidak ada seorang pun yang 

mengatakan sunnah berobat apalagi 

wajib.56 

Apabila penderita sakit, 

kelangsungan hidupnya tergantung pada 

pemberian berbagai macam media 

pengobatan dengan cara meminum obat, 

suntikan, infus dan sebagainya, atau 

menggunakan alat pernapasan buatan dan 

peralatan medis modern lainnya dalam 

waktu yang cukup lama.57 

 

 

III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan-penjelasan di atas 

yang berbicara tentang euthanasia dalam 

 
56Pendapat ini sesuai dengan pandangan 

Muhammad ibn Salih al-‘Usaimin, bahwa 

pengobatan akan menjadi wajib, bila sangat 

jelas pengobatan tersebut akan bermanfaat 

dan kapan ditinggalkan akan membinasakan. 

Namun bila diyakini manfaatnya namun tidak 

membinasakan bila ditinggalkan maka 

hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi bila 

tidak diketahui apakah pengobatan tersebut 

masih bermanfaat atau tidak maka lebih baik 

tidak berobat. Lihat Muhammad ibn Salih al-

‘Usaimin, Majmu’ Fatawa al-‘Usaimin, jil. I 

(Riyad: Dar al-Tauhid, 2004), h. 215. 

57Lihat Utomo, op. cit., 182. Dan ‘Abd 

al-Qadi>m Zallum, H{ukm al-syar’ fi al-

Istinsakh (Beirut: Dar al-‘Ulum, 1998), h. 69.  

pandangan hadis nabi, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Euthanasia secara bahasa berasal dari 

bahasa Yunani eu yang berarti 

“baik”, dan thanatos, yang berarti 

“kematian”. Dalam bahasa Arab, 

Euthanasia dikenal dengan istilah 

qatl al-rah}mah atau taisi>r al-maut. 

Menurut istilah kedokteran, 

euthanasia berarti tindakan untuk 

meringankan kesakitan atau 

penderitaan yang dialami seseorang 

yang akan meninggal; juga berarti 

mempercepat kematian seseorang 

yang ada dalam kesakitan dan 

penderitaan hebat menjelang 

kematiannya. Dalam prakteknya, 

euthanasia secara garis besarnya 

terbagi ke dalam dua macam yaitu, 

euthanasia aktif dan euthanasia pasif. 

2. Euthanasia merupakan istilah yang 

baru sehingga tidak ditemukan dalil 

baik ayat maupun hadis yang 

berbicara langsung hal tersebut. 

Hanya saja, prinsip awal Islam 

sebagai agama yang selalu relevan 

dengan segala siatuasi dan kondisi 

maka di sana didapatkan beberapa 

hadis yang memiliki keterkaitan 

makna dengan euthanasia itu, 

termasuk di antaranya adalah hadis 

yang berbicara pembunuhan, 

pengobatan serta larangan memohon 

kematian. 

3. Ulama sepakat mengenai keharaman 

euthanasia aktif, akan tetapi mereka 

berselisih paham dalam menilai 

hukum euthanasia pasif. Sebagian di 

antaranya memandang haram dan 

tetap dikategorikan sebagai 

pembunuhan, namun di pihak lain 

diperbolehkan selama penelitian 

medis yang diakui telah mengiyakan 

hal tersebut.  
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I. LATAR BELAKANG 

Setiap muslim menyadari bahwa 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang 

merupakan  pedoman hidup dan dasar 

setiap langkah hidup.58 Salah satu ayat di 

dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa Al-

Quran benar-benar dijamin dan tetap 

terpelihara  yang merupakan kitab suci 

sekaligus  sebagai mukjizat, sebagaimana 

dalam firman Allah swt, yang berbunyi: 

                 

“Sesunggunya kamilah yang 

menrunkan al-Qur’an, dan kami   

benar-benar menyadarinya. (QS Al-

Hijr :9 )59 

 
58 Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi 

Kandungan Al-Quran,(Cet. 2; Jakarta: Game 

Insani Press, 1994), h. 25 

              59 Yusuf  Qardhawi, Fatwa-

fatwa Kontemporer, (Cet. 1; Jakarta: Game 

Insani Press, 1995), hal 5 

Dimana tujuan Al-Qur’an adalah 

agar ajarannya terserap didalam hati 

manusia. Jika pengaruh Al-Quran tidak 

membekas dihati, maka khasiatnya hanya 

sebatas penawaran sebatas sakit saja, 

kemampuan untuk menggali makna dan 

ilmu Al-Qur’an tergantung pada 

pendekatan yang dipakai, disertai niat 

yang ikhlas serta kerendahan hati untuk 

memperoleh  ilmu tersebut. 60 

          Untuk memahami ,menerjemahkan 

dan menafsirkan  al-Qur’an  tidak cukup 

dengan penguasaan  bahasa arab saja, 

tetapi lebih dari itu harus pula menguasai 

ilmu-ilmu penunjang lainnya. Yusuf 

Qardhawi  menekankan untuk dapat 

membantu  memahami  Al-Qur’an 

dengan sempurna diperlukan  benar 

 
60 Fadhlullah Haeri, Taman Al-

Quran,(Cet.1;Jakarta:PT.Serambi Ilmu 

Semesta,2001),h.12 

 

ULUM  AL-QUR’AN DAN RUANG LINGKUP PEMBAHASANNYA 

Oleh : Andi  Suryani 

Abstrak 

         Tulisan ini membahas tentang Ulum  al-Qur’an dan ruang lingkup 

pembahasannya. Permasalahan pokok dalam tulisan ini, adalah bagaimana Ulum al-

Quran dan ruang lingkup pembahasannya, sejarahnya dan perkembangannya, serta 

urgensi Ulumul Qur’an dengan Tafsir. Analisis terhadap permasalahan yang ada dapat 

disimpulkan bahwa Ulumul Qur’an dan ruang lingkup pembahasannya adalah 

mencakup semua bidang ilmu yang ada hubungannya dengan al-Qur’an baik berupa 

ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, maupun berupa ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu 

I’rabil Qur’an. Persoalan pokok dalam pembahasan ini adalah, persoalan Nuzul, 

Sanad, Qira’at, Lafal al-Qur’an, dan ma’na al-Qur’an itu sendiri. Implikasi positif yang 

dapat dipahami bahwa Ulumul Qur’an merupakan kumpulan berbagai ilmu yang 

berhubungan dengan Al-Qur’an. 

Kata kunci : Ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an dan Hadis 
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adanya ilmu-ilmu tafsir.61 Itulah sebabnya  

diperlukan penyelam  yang terjun 

kedalamnya. Untuk mempelajari Al-

Qur’an agar dapat mengambil mutiara  

permata Al-Qur’an  dari dasarnya. 

Jika telah jelas bahwa Alquran  dan 

hadis  Rasul adalah pedoman hidup  yang 

menjadi asas bagi setiap muslim, maka 

teranglah keduanya merupakan sumber 

akhlaqul karimah dalam ajaran islam. 

Alquran  dan sunnah rasul adalah ajaran 

yang paling mulia dari segala ajaran 

manapun hasil renungan  dan ciptaan 

manusia. Sehingga telah menjadi  

keyakinan (Aqidah) islam bahwa akal dan 

naluri manusia  harus tunduk mengikuti 

petunjuk dan pengarahan  Alqur’an  dan 

As sunnah. Dari pedoman itulah 

diketahui  kriteria mana perbuatan  yang 

baik dan mana yang buruk. 

          Dengan demikian ketidaktahuan 

dan kesalahpahaman  telah makna-makna 

al-Qur-an dan pemahaman tentang ayat-

ayat yang kontroversi dapat dihindari. 

Karena biasanya kontroversi  timbul 

sebab ketidakmampuan memahami  

makna ayat-ayat Al-Quar’an. 

Berdasarkan hal tersebut, 

kemunculan dan pembahasan tentag ilmu 

al-Qur’an  secara luas dan mendalam  

sangatlah diperlukan .ilmu al-Qur’an ini 

diharapkan menjadi suatu kebutuhan 

ummat manusia  agar dapat menyingkap  

pesan-pesan (ayat-ayat) Allah swt. 

Menjabarkan dan mendiskusikanya  

sebagai suatu kontribusi bagi 

perkembangan  ilmu pengetahuan. 

 

 

 
 61 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi 

Dengan Al-Quran, (Cet.1;Jakarta:Game 

Insani 1999)  ,h. 286  

 

II. PEMBAHASAN 

a. Pengertian Ulumul Qur’an   

Ungkapan ‘’ulumul Qur’an’’   berasal 

dari bahasa arab yang terdiri dari dua 

unsur kata, yaitu “ulumul dan “Qur’an”.  

kemudian akan dibahas pula pengertian 

ulumul Qur’an.   

1. Arti kata Ulüm 

         Kata “ulum” merupakan bentu 

jamak dari kata” ilmu” yang berarti ilmu 

–ilmu Dan juga bentuk masdhar yang 

artinya pemahaman dan pegetahuan. ‘Ilm 

itu sendiri maknanya al-fahmu wa al-

idrat  (pemahaman dan pengetahuan). 

kemudian, pengertiaannya 

dikembangakan kepada kajian sebagai 

masalah yang beragam dengan standar 

ilmiah. kata ‘Ilm juga berarti idrakus 

syai’ bidagiqatihi (,mengetahui sesuatu 

dengan sebenarnya)62 

        Para ahli Filsafat, mendefinisikan 

kata ilmu merupakan suatu metode 

berfikir secara obyektif, tujuannya untuk 

menggambarkan dan memberikan  makna 

terhadap dunia faktual.63 Menurut ahmad 

Tafsir, ilmu itu ialah pengetahuan  yang 

logis dan dapat dibuktikan secara 

empiris.64 

Sedangkan menurut Abu 

Syahbah,ilmu ialah sejumlah meteri 

pembahasan  yang dibatasi oleh kesatuan 

tema atau tujan.65 

 
62Mardan, Al-Quran Sebuah 

Pengajaran, (Jakarta:Mazhab 

Ciputat,2012),h.13 

63Burhanuddin, Pengantar Filsafat, 

(Cet.7:Jakarta:PT.Bumi Askara,2008),h.8 

64Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam 

Perspektif Islam,(Cet.7;Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya,2008)h.15  

65Rosihan Anwar, Ulum Al-

Quran,(Cet.1.Bandung:CV.Pustaka 

Setia,2008)h.11  
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Ilmu bertahap  mulai dari pengetahuan 

kemudian berkumpul dan bersistem 

hingga menjadi ilmu setelah diolah lewat 

metode ilmiah. Pengetahuan ini diperoleh 

dengan metode coba-coba, otoritas, 

spekulasi, empiris, berfikir, berfikir 

reflektif, dan intuisi. Prinsip-prinsip ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam Al-

Qur’an dapat diketahui melalui analisis 

wahyu pertama yang dterima oleh nabi 

Muhammad SAW (QS.AL-Alaq:1-5). 

Oleh karena itu, salah satu syarat 

membangun peradaban suatu bangsa 

adalah “membaca”.Semakin mantap 

bacaan suatu masyarakat,semakin tinggi 

pula peradaban itu.denagn demikian,tugas 

kaum cendikia mencari kebenaran dan 

membangun kualitas untuk mendekatkan 

diri kepada allah dengan jalan 

mensejahterakan dan membahagiakan 

masyarakat66. 

Dengan makna demikian, metode 

ilmu adalah  “cara kerja untuk 

memperoleh pengetahuan”.Dalam hal 

ini,filsafat ilmu memperkenalkan tiga 

cara memperoleh pengetahuan,yaitu 

dengan empiris,reasoning dan metode 

ilmiah.Pada sisi lain, pengetahuan terbagi 

tiga macam : syu’uri, yang diperoleh 

melalui potensi rohani; kasbi yang 

diperleh dari luar melalui 

penginderaannya; dan ladunni yang 

diperoleh melalui wahyu atau ilham.67 

Pengetahuan terdiri atas: 

pengetahuan biasa dan pengetahun 

ilmiah. Yang pertama,diperoleh melalui 

penemuan secara 

kebetulan,tradisional,otoritas, renungan 

atau intuitif. Yang kedua, diperoleh 

dengan metode ilmiah. Metode ilmiah 

adalah cara kerja menemukan, 

mengembangkan,atau menguji 

 
66 Lihat Prof. Dr. Mardan, M.Ag,,hal.15 
67 Lihat Prof. Dr. Mardan, M.Ag ,hal. 

pengetahuan melalui suatu proses dengan 

menerapkan prinsip prinsip keilmuan. 

Dalam bahasa indonesia , ilmu 

berarti pengetahuan tentang suatu bidang 

yang disusun secara bersisitem menurut 

metode- metode tertentu, yang dapat 

digunakan untuk menerangkan gejala-

gejala tertentu dibidang (pengetahuan) 

itu.68 

Dari pengertian diatas dapat  

disimpulkan bahwa ilmuh adalah 

masalah-maslah yang telah dirumuskan 

dalam satu disiplin pengetahuan yang 

terdapat dalam akal pikiran. 

2.  Arti Kata Al-Qur”an 

Al-Qur’an adlah kitab suci umat 

islam. Umat ini menyakininya sebagai 

firman-firman allah swt. Yang 

diwahyukan dalam bahasa arab kepada 

Nabi Terakhir, Nabi Muhammad saw 

untuk disampakan kepada ummat 

manusia hingga akhir zaman. 

Kata Al-Qur’an merupakan mashdar 

yang maknanya dengan kata Qira’ah 

(bacaan). Bila seseorang mendengar kata 

Al-Qur’an, ia segera mengetahui bahwa 

yang dimaksud adalah kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, 

membacanya adalah ibadah,susunan kata 

danisinya merupakan mu’jizat.69 

Dari segi pengertian bahsa, ulama 

berbeda pendapat tentang asal kata ‘al-

Qur’an diantaranya: 

1. Al-Imam Al-Syalaf’iy, salah seorang 

imam mazhab yang terkenal, 

mengatakan bahwa kata ‘al-Qur’an’ 

ditulis dan dibaca tanpa hamza, ia 

adalah nama yang khusus dipakai 

untuk kitab suci yang diturunkan 

 
  68Tim Akar Media, Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia, (Surabaya; Akar 

Media,2003), h.233 

     69Kamaluddin Marsuki, ‘Ulum Al-

Quran,(Cet. 2;Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,1994)h. 3 
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kepada nabi muhammad SAW, seperti 

halnya dengan nama injil dan taurat, 

yang masing-masing diberikan kepada 

Musa dan Isa. 

2. AL- Farra, seorang ahli bahasa yang 

tersohor dan pengarang kitab ‘ma’aniy 

a-Qur’an’,berpendat bahwa kata al-

Qur’an tidak memakai hamzah dan 

terambil dari kata ‘qarain’, dan bentuk 

dari ‘qarinah’ yang berarti petunjuk. 

Ini terjadi karena sebagian  ayat-ayat 

AL-Qur’an itu serupa satu dengan 

yang lainnya,seolah-olah sebagian 

ayat-ayatnya merupakan petunjuk dari 

apa yang dimaksud oleh ayat lain yang 

serupa itu. 

3. Dr.Subhi al-shalih dalam bukunya 

‘mabahits fi ‘ulum al-Qur’an’ 

mengemukakan bahwa pendapat yang 

paling kuat adalah yang menyatakan 

bahwa kata ‘al-Qur’an’ itu adalah 

bentuk mazhdar dan muradif dengan 

kata qira’ah yang berarti ‘ membaca’. 

Hal ini memperkuat pendapat lain, 

yang mengemukakan bahwa kata al-

qur’an’. Secara harf, berasal dari akar 

kata ‘qara’ah yang berarti ‘bacaan atau 

himpunan’, karena ia merupakan kitab 

suci yang wajib dibaca dan dipelajari, 

serta merupakan himpunan dari ajaran-

ajaran wahyu yang terbaik.70 

Menurut pendapat yang paling kuat, 

seperti yang dikemukakan oleh subhi 

shalih, AL-Qur’an berarti bacaan yang 

selanjutnya dipergunakan untuk 

menunjukan kalam Allah yang 

diwahyukan kepada nabi muhammad 

SAW. Ulum AL-Qur’an adalah ilmu-ilmu 

(pembahasan –pembahasan) yang terkait 

dengan AL-Qur’an.71 

 
        70Mardan, Al-Quran Sebuah 

Pengajaran, (Jakarta:Mazhab 

Ciputat,2012),h.24 

           71Atang Abdul Hakim dan Jaih 

Mubarok, Metodologi Studi Islam, 

 Dari sudut terminologis, ulama dan 

berbagai golongan telah mengemukakan 

dari beberapa definisi AL-Qur’an, 

diantaranya: 

a. AL-Qur’an ialah firman-firman 

allah yang diturunkan kepada nabi 

muhammad SAW, untuk 

melemahkan pihak-pihak yang 

menantangnya, walaupun dengan 

hanya satu surah daripadanya. 

b. AL-Qur’an itu adalah firman-

firman allah yang mengandung 

mujizat, yang diturunkan kepada 

nabi dan rasul terakhir, dengan 

perantaraan AL-Amin Jibril a.s. 

yang tertulis dalam mushaff, yang 

disampaikan kepada kita secara 

mutawir,yang dianggap sebagai 

ibadah bagi yang membacanya, 

yang dimulai dengan surat AL-

Fatihah dan ditutup dengan surat 

al-nas.72 

Selain dinamakan AL-Qur’an, Qadhi 

Azizi  juga dinukil 55 nama dan sifat AL-

Qu’an. 43 nama pertama sama dengan 

pendapat abul futuh Razy.nama-nama 

yang dimaksud, diantaranya ialah al-

furqan,kitab,adz-dzikr, tanzil,bayan, 

huda, syifa, hikmah, mubarak, haq, 

rahmah, shirath, karim,ruh, fashl, qaul  

dan lain-lain.73 

3. Arti kata Ulumul Qur’an 

          Setelah kita bahas kata ‘’ulum 

dan AL-Qur’an yang terdapat dalam 

kalimat ‘’ulumul qur’an’’. Maka 

pembahasan ini mengisyaratkan tentang 

 
(Bandung;PT. Remaja Rosdakarya, 

2000)h.69 

           72 Lihat Prof. Dr. Mardan, M. Ag, 

op.cit,h.25 

         73Muhammad Hadi Ma’rifat, 

Sejarah Al-Quran, (Cet.2; Jakarta: Al-

Huda,2007),h.106-115 
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adanya bermacam-macam ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan AL-

Qur’an. Adapun definisi’ulum qur’an 

secara istila para ulama memberikan 

redaksi yang berbeda-beda, sebagai 

berikut: 

a. Menurut manna ‘AL-Qaththan 

Ilmu yang mencakup pembahasan-

pembahasan yang berhubungan dengan 

AL-Qur’an, dari segi pengetahuan 

tentang sebab-sebab turunya, 

pengumpulan AL-Qur’an dan urutan-

urutanya, pengetahuan tentang ayat-ayat 

makkiyah dan madaniah, dan hal-hal 

yang ada hubunganya dengan AL-

Qur’an.74 

b. Menurut Az-Zarqani 

Beberapa pembahasan yang 

berhubungan dengan AL-Qur’an al-

karim, dari segi 

turunya,urutanya,pengumpulanya, 

penulisanya, bacaanya, penafsiranya, 

kemu’jizatanyan, nasikh dan 

mansukhnya, penolakan hal-hal yang bisa 

menimbulkan keraguan terhadapanya.75 

Dari definisi-definisi ulum al-qur’an 

tersebut diatas, maka kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa ulum al-

qur’an adalah suatu ilmu yang lengkap 

dan mencakup semua bidang ilmu yang 

ada hubunganya dengan al-qur’an baik 

berupa ilmu-ilmu agama,seperti ilmu 

tafsir, maupun berupa ilmu-ilmu bahasa 

arab seperti ilmu I’ rabil Qur’an dan 

sebagainya. 

B. Ruang lingkup Pembahasan 

“Ulum al-Qur’an”  

          Mengingat banyaknya ilmu 

yang ada kaitannya dengan pembahasan 

Al-Qur’an, ruang lingkup pembahasan 

 
              74 Ramli Abdul, Ulumul 

Qur’an,(Cet.4; jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada,2002), h. 8 

 
75   Ibid 

ulum Al-Qur’an itu jumlahnya banyak. 

Namun, berkenaan dengan persoalan ini, 

M. Hasbi Ash-Shiddieqy memandang 

segala macam pembahasan Al_qur;an itu 

kembali kepada beberapa pkoko 

persoalan saja sebagai berikut: 

1. Persoalan Nuzul.  Persoalan ini 

menyangkut dengan dengan ayat-ayat 

yang diturunkan di Mekkah yang disebut 

dengan Makkiah, ayat-ayat yang 

diturunkan di Madinah yang disebut 

dengan Madaniah 

2. Peroalan Sanad.. Persoalan ini 

meliputi hal-hal yang menyangkut yang 

mutawatir, yang ahad, yang syaz, bentuk-

bentuk qiraat nabi, para periwayat dan 

penghafal Al-Qur’an dan cara tahammul. 

3. Persoalan Qira’at. Hal ini 

menyangkut wakaf, ibtida, mad, takhfif 

hamsah, imalah, idgham. 

4. Pembahasan yang menyangut 

lafal Al-Qur’an yaitu tentang gharib, 

mu’rab, homonim, sinoninim, isti’arah 

dan tasybih. 

5. Persoalan makna Al-Quran yang 

berhubung dengan hukum yaitu ayat yang 

bermakna amm dan tetap dalam 

keumumannya, amm yang dimaksudkan 

khusus, amm yang dikhususkan oleh 

sunnah, yang nash, yang zahir, yang 

mujmal, yang mufashal, yang munthuq, 

yang mafhum, yang muhkam, yang 

muqayyad, yang muhkam mutashabih, 

yang muykil, yang nasikh dan mansukh, 

muqaddam, muakhkhar.  

6. Persoalan makna Al-Qura’an yang 

berhubungan dengan lafal yaitu fashl 

(pisah), washl (berhubung), ijaz (singkat), 

ithnab (panjang), musawah dan qashr 

(pendek). 76 

 
   76 Muhammad Hasbi Ash 

Shiddieqy,sejarah danpengantar ilmu Hadist, 

(Cet. 1;jakarta:PT.PUSTAKA RISKI 

PUTRA,1997).H.168 
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     Demikian pokok-pokok 

pembahasan yang menjadi ruang lingkup 

Ilimil Qur’an mnenurut Ash-Shiddieqy. 

Namun, persoalan-persoalan yang 

dikemukakannya juga tidak keluar dari 

ilmu-ilmu agama dan bahasa arab. 

Pandangan ini tampaknya sejalan dengan 

pendapat Al-Zarqani yang tidak setuju 

memasukkan ilmu-ilmu lain seperti 

astronomi, kosmologi, ekonomi, 

kedokteran dalam pembahasan Ulumul 

Qur’an. Al-Zarqani menolak pendapat 

Al-Suyuti yang menadang ilmi-ilmu 

tersebut akhir ini sebagai bagian 

pembahasan Ulumul Qur’an. Al- Zarqani 

mengakui bahwa Al-Quran meganjurkan 

agar kaum mulimin mempelajari dan 

mendalami ilmu-ilmu tersebut, terutama 

ketika diperlukan. Akan tetapi, ilmu yang 

dianjurkan oleh Al-qur’an untuk 

mempelajarinya berbeda dengan ilmu 

yang masalahnya atau hukumnya 

ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan ilmu 

yang mengabdi kepada Al-Qur’an. 

Menurut. dia ilmu yang pertama tidak 

termasuk dalam kategori Ulumul Qur’an. 

Sedangkan dua yang terakhir mempunyai 

hubungan dengan Al-Qur’an.   

Dari keterangan di atas dapat 

dipahami bahwa pada dasarnya, dan yang 

menjadi pokok pembahasan dalam 

Ulumul Qur’an itu adalah ilmu-ilmu 

agama dan bahasa arab. Namun meliht 

kenyataan adanya ayat_ayat yang 

menyangkut berbagai aspek kehidupan 

dan tuntutan yang semakin besar kepada 

petunjuk Al-Qur’an, maka untuk 

meanafsirkan ayat-ayat menyangkut 

disiplin ilmu tertentumemerlukan 

pengetahuan tentang ilmu tersebut. 

Penafsiran ayat-ayat kauniyah 

memerlukan pengetahuan astronomi, 

ayat-ayat ekonomi memerlukan ilmu 

ekonomi dan ayat-ayat politik 

memerlukan ilmu politik dan seterusnya. 

Menurut Dr. M. Quraish 

Shihab,materi-materi cakupan ‘Ulum al-

Qur’an,dapatdibagi dalam empat (4) 

komponen : (1) pengenalan terhadap al-

Qur’an,(2) kaidah-kaidah tafsir,(3) 

metode-metode tafsir, (4) kitab-kitab 

tafsir dan para mufassir. 77 

Komponen pertama ( pengenalan 

terhadap al-Qur’an ) mencakup : (a) 

sejarah al-Qur’an, (b)Rasm al-Qur’an, (c) 

I’jaz al-Qur’an, (d) Munasabah al-

Qur’an, (e) qushah al-Qur’an, (f) jadal al-

Qur’an (g) agsam al-Qur’an, (h) amtsal 

al-Qur’an, (i) nasikh dan mansukh, (j) 

muhkam dan mutasyabih, (k) al-qiraat, 

dan sebagainya. 

Komponen kedua (kaidah-kaidah 

tafsir ) mencakup: (a) ketentuan – 

ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

menafsirkan al-Qur;an (b) sistematika 

yang hendaknya di tempuh dalam 

menguraikan menafsiran , dan (c) 

patokan-patokan khususnya yang 

membantu pemahaman ayat-ayat al-

Qur’an ,baik dari ilmu-ilmu bantu, seperti 

bahasa dan ushul fiqhi, maupun yang 

ditarik langsung dari penggunaan al-

Qur’an. Sebagai contoh, dapat 

dikemukakan kaidah- kaidah berikut : (a) 

kaidah ism dan fi’il, (b) kaidah ta’rif dan 

tankir, (c) kaidah istifham dan macam-

macamnya, (d) ma’aniy al-huruf seperti : 

asa; la’alla, in, iza; dan lain-lain, (e) 

kaidah su’al dan jawab, (f) kaidah 

pengulangan, (g) kiadah perintah sesudah 

larangan, (h) kaidah penyebutan nama 

dan kisah, (j) kaidah penggunaan kata dan 

uslub al-Qur’an, dan lain-lain. 

Komponen ketiga ( metode-metode 

tafsir ) mencakup metode-metode tafsir 

yang dikemukakan oleh ulama 

mutaqqaddim dengan ketiga coraknya : 

al-ra’yu, al-ma’tsur, al-isyariy, disertai 

 
            77 Rosihan Anwar,op.cit,h.14-15 
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penjelasan tentang syarat-syarat 

diterimahnya suatu penafsiran serta 

metode pengembangan, dan juga 

mencakup juga metode mutaakhir dengan 

keempat macamnya : tahliliy, ijmaliy, 

muqarran, maudhu’iy. 

Komponen keempat (kitab tafsir dan 

paramufassir) mencakup pembahsan 

tentang kitab-kitab tafsir baik yang lama 

maupaun yang baru, yang berbahasa 

arab,inggeris, atau indonesia, dengan 

mempelajari biografi, latar belakng dan 

kecendrungan pengarangnya, metode dan 

prinsip-prinsip yang digunakan,serta 

keistimewaan dan kelemahannya. 

Sedang pemilihan kitab dan 

pengarang disesuaikan dengan berbagai 

corak atau aliran tafsir yang selama ini di 

kenal, seperti corak : fikhi,sufi, ‘ilmi, 

bayan, falsafi, adabi, ijtima’iy, dan lain-

lain. 

 Uraian diatas menggambarkan 

bahwa ‘ulumull al-Qur’an mencakup 

bahasan yang sangat luas, antara lain ilmu 

nuzul al-Qur’an,asbab al-nuzul,qiraat, 

ilmu an-nasikh wa al-mansukh dan ilmu 

fawatih as-suwar serta masih bnyak yang 

lainnya.karena begitu luansnya cakupan 

kajian ulumul quran, maka para ulama 

harus mengakhiri definisi yang mereka 

buat dengan ungkapan ‘dan lain-lain’. 

Ungkapan ini menunjukkan, kajian 

ulumul quran tidak hanya hal-hal yang 

disebutkan dalam definisi itu saja, tetapi 

banyak hal yang secara keseluruhan tidak 

mungkin disebutkan dalam definisi. Ibnu 

Arabi (w 544 H), seperti yang dikutif 

oleh Al-Zarkani, menyebutkan, ulumul 

quran mencakup 77.450 ilmu sesuai 

dengan bilangan kata-katanya. Haitu 

sesuai dengan pendapat sebagian kaum 

salaf, yang melihat bahwa setiap kata 

dalam al-qur’an  mempunyai lahit dan 

batin, selain itu terdapat pula hubungan-

hubungan dan susuna – susunnya. Maka 

dengan demikian, ilmu ini tidak terkira 

bayaknya dan allah sajalah mengetahui 

secara pasti. 

Dapat dipahami bahwa ulumul 

qur’an merupakan kumpulan beberapa 

ilmu yang berhubungan dengan AL-

Qur’an. Karena itu, ilmu ini mempunyai 

ruang lingkup yang luas dan dalam 

sejarahnya selalu mengalami 

perkembangan. demikian diharapkan 

ilmu ini dibenahi dengan sebaik-baik 

perhiasan di akhir masa. 

C. Sejarah Pertumbuhan Dan 

Perkembangan Ulumul Qur’an.  

Jika berbicara dengan perkembngan 

ulumul Qur’an, tentu bahasanya sangat 

luas dan paling tidak memerlukan 

referensi yang lengkap. Untuk itu, penulis 

membahasnya pada bagian-bagian yang 

dianggap terkait langsung dengan 

perkembangan ulumul Qur’an. 

Al-qur’an, pada hakikatnya, 

menempati posisi sentral dalam study-

study keislaman, disamping berpungsi 

sebagai petunjuk,Alquran juga berfungsi 

sebagai pembeda antara yang hak dengan 

yang batil. Ia menjadi tolak ukur dan 

pembeda antar kebenaran dan kebatilan. 

AL-Qur’anul karim adalah kitap 

yang mampu menghidupkan jiwa dan 

menentramkan hati. Dengan isin tuhan, 

AL-Qur’an bisa mengeluarkan manusia 

dari kegelapan menuju cahaya: yaitu jalan 

Dzat yang maha perkasa lagi terpuji. 

Siapa saja yang mengamalkannya pasti 

akan beruntung, siapa saja yang 

memutuskan hukum denganya, pasti akan 

adil. Dan siapa sja yang 

mendakwakannya, pasti akan 

mendapatkan hidaya kejalan yang lurus. 
78 

 
              78 M.Quraish 

Shihab,’membumikan’Al-Qur’an: Fungsi 

Dan Peran Wahyu Dalam kehidupan 

masyarakat, (cet.19;Bandung: 

Mizan,1994),h.154-155 



56 

Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI 

Vol XI No.30 JILFAI-UMI/II/2014 

Dimasa Rasul SAW dan dan para 

sahabat, Ulumul Qur’an belum dikenal 

sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri 

dan tertulis.para sahabat adalah orang-

orang arab asli yang dapt merasakan 

struktur bahasa arab yang tinggi dan 

memahami apa yang diturunkan pada 

rasul SAW. Bila mereka menemukan 

kesulitan dalam memahami ayat-ayat 

tertentu, mereka dapat menanyakan 

lansung kepada rasulullah SAW. surah 

AL-An’am ayat 82; 

          

              

  

82.Orang-orang yang beriman dan 

tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah 

yang mendapat keamanan dan mereka itu 

adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

Para sahabat bertanya kepada nabi: 

‘’Ya rasul, siapa diantara kami yang tidak 

menzalimi (adz-dzulm) dirinya?’’maka 

rasul menjawab dengan menafsirkan kata 

adz-dzulm dalam ayat itu kepada asy 

syirik, nabi menunjuk kepada ayat yang 

terdapat dalam surah luqman,yaitu ‘’inna 

asy- syirika ladzulmun ‘adzim.’’ Adapun 

kemampuan rasul SAW memahami AL-

Qur’an tentunya tidak diragukan lagi 

karena beliau yang menerimanya dari 

allah dan allah yang mengajarinya segala 

sesuatunya. 

Untuk lebih teratur dan terkoordinir, 

allah mengutus Rasulullah SAW. 

Menyampaikan ayat-ayat AL-Qur’an 

kepada manusia. Selain itu, agar AL-

Qur’an tetap terjaga dan terpelihara 

dalam setiap waktu dan kesempatan. 

Karena sebagai petunjuk bagi manusia 

untuk membuka serta menggali rahasia 

ilmu pengetahuan dan teknologi baik 

yang terkandung dalam perut bumi 

maupun yang terdapat di jagat raya yang 

sangat luas. Sebagai bukti dan kebenaran 

AL-Qur’an, telah ditemukan berbagai 

kebenaran ilmiah yang digali dari AL-

Qur’an dengan memandang alam 

semesta, penciptaan langit, bintang dan 

planet, matahari dan bulan, atap yang 

terjaga baik, relativitas waktu, perputaran 

bumi, keunikan sidik jari, dan kelahiran 

manusia.79 

Nabi mengetahui dan memahami 

semua ayat al-Quran, karena Allah telah 

mengajarkan kepadanya. Allah 

berfirman: 

              

         

  

133.  Jika Allah menghendaki, niscaya dia 

musnahkan kamu Wahai manusia, dan dia 

datangkan umat yang lain (sebagai penggantimu). 

dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. 

 

          Penjelasan di atas 

menunjukkan bahwa Ulumul Qur’an 

mulai tumbuh semenjak masa Nabi. 

Rasul adalah musafir awwal. Akan tetapi, 

penafsiran Nabi terhadap ayat-ayat 

tersebut tidak dituis secara resmi oleh 

para sahabat. Penafsiran Nabi hanya 

disampaikan sahabat yang lain dan tabi’in 

dengan periwayatan dari mulut kemulut. 

Dengan demikian, ada beberapa faktor 

kenapa penafsiran Nabi sebagai bagian 

dari Ulumul Qur’an, tidak ditulis para 

 
            79 Hizbut Tahrir , Pilar-Pilar 

Pengokoh Nafsiyah 

Islamiyah,(Cet.6;Jakarta:Hizbu Tahrir 

Indonesia,2009),h.28 
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sahabat, yaitu : Pertama,  kondisinya 

tidak membutuhkan karna kemampuan 

mereka yang besar untuk memahami Al-

Qur’an dan Rasul dapat menjelaskan 

maksudnya. Kedua, para sahabat yang 

sedikit sekali yang pandai menulis. 

Ketiga, ada larangan Rasul untuk menulis 

Al-Quran. 80 

         Jadi, pada fase sebelum 

kodifikasi, Ulum Qur’an kurang lebih 

sudah merupakan benih yang 

kemunculannya seudahh dirasakan 

semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditand 

ai dengan kegairahan para sahabat untuk 

mempelajari Al_qur’an dengan sungguh-

sungguh. Terlebih lagi diantara mereka 

sebagaimana dceritakan oleh Abu 

Abdurrahman As-Sulami, sudah 

kebiasaan untuk tidak berpindah kepada 

ayat lain, sebelum benar-benar dapat 

memahami dan mengamalkan ayat yang 

sedang dipelajarinya. Mereka 

mempelajari sekaligus mengamalkan ayat 

yang sedang dipelajarinya. Tampaknya, 

itulah sebabnya mengapa Ibn’ Umat 

memerlukan waktu delapan tahun hanya 

untuk menghafal surat Al- Baqarah. 

Di zaman Khalifah Usman wilayah 

islam bertambah luas dan para sahabat 

berpencar diberbagai negara dan masing-

masing membawa bacaan yang 

didengarnya dari Rasulullah SAW. Serta 

diantara mereka ada yang memiliki 

bacaan yang tidak dimiliki oleh yang 

lainya,setiap qari mengunggulkan bacaan 

qiraatnya dan mengalahkan bacaan qari 

yang lainnya sehingga permasalahan 

tersebut menjadi besar. Kenyataan ini 

mengejutkan Utsman r.a dan dia merasa 

kwatir bahwa akibat dari perselisihan 

yang memburuk ini akan mengurangi 

kenyakinanterhadap al-Qur’an dan 
 

80Al-Jumanatul Ali,Al-Qur’an dan 

terjemhanya,(bandung: CV.J-

ART,2005),h.139 

bacaan yang telah pasti,dan merupakan 

pegangan dasar bagi kaum muslimin.81. 

untk menjaga terjadinga kekhawatirna 

itu,di salinlah dari tulisan-tulisan aslinya 

sebuah al-Qur’an yang disebut 

mushaafimam. Dengan terlaksananya 

penyalinan ini maka berarti usman telah 

meletakkan suatu dasar ulumul Qur’an 

yang disebut Rasm al-Qur’an yang 

disebut rasmal-Qur’an.Setelah 

berakhirnya zaman khalifah yang 

empat,timbul zaman Bani Umayyah. 

Kegiatan para sahabat dan tabi’in terkenal 

dengan usaha-usaha mereka yang 

tertumpu pada penyebaran ilmu-ilmu Al-

Qur’an melalui jalan periwayatan dan 

pengacaran secara lisan,bukan melalui 

tulisan atau catatan. 

Kemudian, ulumul Qur’an memasuki 

masa kodifikasi pada abat ke-2 H. Para 

ulama memberikan prioritas perhatian 

mereka kepada ilmu tafsir. Para penulis 

pertama dalam ilmu tafsir adalah su’bah 

Ibn al-hajjaj, sufyan Ibn ‘uyaynah dan 

wali’Ibn al-jarrah. 

           Pada abat ke tiga menyusul 

toko tafsir Ibn Jarir al-Thabari, dia adalah 

mufassir pertama membentangkan bagi 

berbagi pendapat tentang i’rab dan 

instinbath (penggalian hukum al-Qur’an) 

oleh Guru imam al-Bukhari,Ali Ibn al-

madini. Di abad ke-3 ini juga lahir ilmu 

asbab al-nuzul oleh Abu ‘Ubaid al-Qasim 

Ibn Salam, nasikh dan mansukh, qirat dan 

keutamaan- keutaman Al-Qur’an oleh 

Muhammad Ibn Ayyub al-Dharis, tentang 

ayat-ayat yang turun di mekkah 0064an 

madinah oleh Muhammad Ibn Khalaf Ibn 

al-Mirzabah. 

Di abad ke empat lahir ilmu gharib 

al-Qur’an dan beberapakibat ulumul 

 
81Harun Yahya, membongkar kesalahan 

faham materialisme mengenal allah lewat 

akal,(Cet.1;Jakarta: Robbani 

Press,2002),h.68 
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Qur’an oleh tokoh ulumul Qur’an dimasa 

ini yaitu muhammad Ibn al-qasim al-

anbari dengan kitabnya ajib ulumul 

Qur’an. 

Diabat ke-5 muncul pula beberapa 

tokoh dalm ilmu qiraat oleh ali Ibn 

ibrahim Ibn Said al-Hufi. Dalam abad ini 

juga lahir ilmu amtsal al-Qur’an oleg Al-

Mawardi. 

Pada abad ke-6, disamping banyak 

ulama yang melanjutkan pengembangan 

ilmu-ilmu Al-Qur’an yang telah ada lahir 

pula ilmu Mubammat al-Qur’an oleh Abu 

al-Qasim Abd al-Rahman al-Suhaili, 

kitab funun al-Afnan fi Ajaib al-Qur’an 

dan kitab al-mujtaba fi Ulum Tata’allag 

bi al-Qur’an ole Ibn al-jauzi. 

Pada abad ke-7 Ibn al-Salam yang 

terkenal dengan sebutan Al-Izz 

mengarang kitab Majaz al-Qur’an, ‘Alam 

al-Din al-Salkhawi mengarang  tentang 

qiraat  

Pada abad ke-8 muncul beberapa 

ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru 

tentang al-Qur’an.sementara itu,penulisan 

kitab-kitab tentang ilmu-ilmu yang 

sebelumnya telah lahir terus berlangsung. 

Ibn Abi al-Ishba menulis tentang badai 

al-Qur’an, Ibn Qayyim menulis tentang 

aqsam al-Qur’an,Najmuddinal-Thufi 

menulis tentang bujaj al-Quran. 

Pada abad ke-9,muncul beberapa 

ulama melanjutkan perkembangan ilmu-

ilmu al-Qur’an.jalaluddin al-Bulqini 

menyusun kitabnya mawai al-ulum min 

mawaqi al-nujum.menurut al-suyuthi al-

bulqini Dipandang sebagai ulama yang 

mempelopori penyusunan ulumul Qur’an 

yang lengkap.sebab, dalam kitabnya 

tercakup 50 macam imu al-Qur’an. 

Sejak penghubung abad ke-13 

H.sampai saat ini perhatiaan para ulama 

terhadap penyusunan kitab-kitab ulumul 

Qur’an bangkit kembali bersamaan 

dengan msa kebangkitan modern dalam 

perkembangan ilmu-ilmu agama lainnya. 

Di antara ulama yang menulis tentang 

Ulumul Qur’an di abad ini ialah Syeikh 

Thahir al-Jazairi dengan kitabnya Al-

Tibyan li Ba’dh sl- Mabahits al-

Muta’alliqah bi al-Qur’an, Syeikh Abd 

al-Azis al-Khuli menulis kitabnya 

berjudul Al-Qur’an al-Karim dan buku 

berjudul membumikan Al-Qur’an karya 

ahli tafsir indonesia M.Quraish Shihab. 

Buku ini banyak berbicara tentang ilmu 

al-Qur’an atau lebih tepatnya ilmu tafsir 

yang merupakan bagian bahasan Ulumul 

Qur’an. 

Sejarah perkembangan ulumul al-

Qur’an dapat dipetik beberapa makna 

yang terkandung didalamnya,antara lain; 

pertama,denagan kerja keras menggali 

ilmu-ilmu al-Qur’an yang dilakukan oleh 

para fuqaha dapat memberi mutifasi pada 

generasi sekarang dan mendatang agar 

lebih fokus mengembangkan ilmu –ilmu 

al-Qur’an kedua,bahwa ternyata Al-

Qur’an adalah sebagai sumber ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Ketiga,menggali ilmu-ilmu al-Qur’an 

harus memiliki tiga kecerdasan, yakni 

;IQ,EQ dan SQ. 

D. Hubungan dan urgensi Ulumul 

Al-Qur’an dengan Tafsir 

Melihat pengertian ulum al-Qur’an 

serta ruang lingkup pembahasannya yang 

tercakup didalamnya,kaitnya dengan 

tafsir Al-Qur’an tersebut, maka tanpak 

bahwa satu dengan lainnya mempunyai 

hubungan yang erat, bahkan M.Quraish 

Shihab,Ulum al-Qur’an hakekatnya sama 

dengan ilmu tafsir,sebagai ilmu alat untuk 

menafsirkan Al-Quran,mengeluarkan 

serta menjelaskan pengertiaan-

pengertiaan yang terkandung di 

dalamnya. Dengan demikia, Urgensi 

Ulumul Qur’an terlihat kaitannya dengan 

tafsir al-Qur’an, yaitu untuk membuka 

kemungkinan dalam memahami al-

Qur’an dengan baik, mampu menafsirkan 

al-Qur’an secara baik dan mudah, 
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menjadi senjata ampuh untuk melawan 

tantangan dari lawan islam. 82 

Jadi,Ulumul Qur’an erat  kaitannya 

dengan tafsir, dimana tafsir merupakan 

salh satu kajian dalam ulumul Qur’an. 

Dan dalam menafsir Al-Qur’an,ulumul 

quran lainnya sangat diperlukan oleh 

seorang mufassir.dengan 

menguasainya,mufassir terbantu dalam 

memahami ayat-ayat tersebut. Maka 

urgensi ulumul hadis dalam memahami 

hadis; sebagaiman hadist tidak akan dapat 

dikuasai dan di pahami tanpa menguasai 

ilmu hadist terlebih dahulu, seperti itu 

pulalah al-quran tidak akan dapat di 

pahami tanpa mengetahui ulumul quran. 

Imam Qurthubi menuliskan pada 

mukadimah tafsirnya tentang keutamaan 

tafsir menurut sahabat dan tabi’in. Salah 

seorang di antaranya adalah Ali Thalib 

r.a. yang menyebut Jabir bin Abdullah 

dan menyifatinya sebagai orang berilmu. 

Seseorang berkat kepadanya,’ semoga 

aku menjadi bentengmu. Mengapa 

engkau menyifati Jabir sebagai orang 

yang berilmu, padahal engkau sendiri 

adalah orang yang berilmu itu”. Ali 

menjawab dengan firman ALLAH SWT, 

sesungguhnya yang menwajibkan atasmu 

(melaksanakan hukum-hukum Allah) al-

Quran, benar-benar akan mengembalikan 

kamu ke tempat kembali”. 83  Terkait 

dengan penafsiran, para sahabat Nabi  

saw. Berusaha menafsirkan Al-quran 

sesuai dengan kemampuan mereka 

masing-masing, namun demikian di 

antara mereka tidak ada yang saling 

menyalahkan, justru perbedaan 

 
82 Muhammad Nasib  AR-

Rifa’i,Ringkasan Tafsir  Ibnu Katsir jilid 1 

surah al-fatihah-an-Nisa,(Cet.1;jakarta: 

Gema Insani,1999),h.64  

            83 Ramli Abdul Wahid,op cit.h. 

16 

kemampuan itulah yang membuat mereka 

termotivasi untuk memperoleh hasil yang 

baik. 

Bahasa Alquran mengandung uslub-

uslub yang berbeda yang bahasa lainnya, 

terutama bahasa Non-Arab, seperti 

ungkapan sumpah, astmal, dan lain 

sebagainya. Seseorang tidak akan dapat 

memahami uslub- uslub itu, jika tidak 

mempelajarinya. Kajian terhadapnya 

merupakan bagian dari pemahaman 

ulumul quran. Seseorang, misalnya akan 

menemuai kasulitan memahami ayat-ayat 

yang mengandung sumpah tersebut, jika 

tidak dipelajari, demikian pula astmal. 

Kedua hal tersebut termasuk dalam kajian 

ulmul quran, yang disebut dengan ilmu 

aqsam Alquran dan ilmu amtsal Alquran. 

Urgensi ulumul quran dalam 

penafsiranya secara lebih jelas terlihat 

pada ilmu asbab an nuzul dan an-nasikh 

wa mansukh, tanpa menguasai ilmu ini, 

orang bisa salah dalam memahami ayat-

ayat Alquran, terutama ayat-ayat yang 

khusus diturunkan untuk menjawab 

kasus-kasus tertentu yang tidak boleh 

dihukum dengan kandungannya 

digeneralisasi untuk semua kasus,  

                   

              

115.  Dan kepunyaan Allah-lah timur dan 

barat, Maka kemanapun kamu menghadap di 

situlah wajah Allah[83]. Sesungguhnya Allah 

Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.  

(Q.S.Al-Baqarah ayat 115). 84  

 

 
               84 Muhammada bib 

Muhammad Abu Syubhah,Studi ulumul 

Quran telaah atas Mushaf 

ustmani,(Cet.1;Bandung:CV.Pustaka 

Setia,2003).h.37  
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[83]  Disitulah wajah Allah 

maksudnya; kekuasaan Allah meliputi 

seluruh alam; sebab itu di mana saja 

manusia berada, Allah mengetahui 

perbuatannya, Karena ia selalu 

berhadapan dengan Allah. 

  

Ayat ini, secara secara umum tanpa 

melihat asbab an-nuzul-nya berarti 

“bahwa seseorang, dalam shalatnya, 

boleh dan sah menghadapi kemana saja, 

karena semua yang ada ini kepunyaan 

Allah”. Jika ayat ini dipahami seperti itu, 

maka ia terlihat kontraktif dengan Surat 

Al-Baqarah (2) ayat 143-144, yang 

memerintahkan umat islam agar halam 

shalatnya menghadap kiblat, yaitu 

ka’bah. Sebenarnya ayat diatas hanya 

berlaku pada kasus tertentu yang sama 

dengan asbab an-nuzul-nya. 

Setelah menganalisis uraian tentang 

urgensi ulumul Alquran dalam 

menafsirkan  Alquran penulis dapat 

menyimpukan bahwa hubungan antara 

ilmu ulumul quran dan tafsir Al-quran 

sangat erat kaitanya. Karena dengan 

keduanya dapat memudahkan menafsiran 

dan menta’wilkan ayat-ayat Al-Quran 

baik yang muhkan maupun yang 

mutasyabih. 

’Ulum Al-Quran adalah berbeda 

dengan suatu ilmu yang merupakan 

cabang dari ’Ulum Al-Quran, misalnya 

ilmu tafsir yang menitik beratkan 

pembahasanya pada penafsiran ayat-ayat 

Al-Quran.  Ilmu Qiraat menitik beratkan 

tajwid seperti akharijulhuruf, ikhfa, izhar, 

idgam, iklab, mad dan sebagainya. 

Sedangkan ’Ulum Al-Quran membahas 

Al-Quran dari segi yang ada relevasinya 

dalam Al-Quran. Artinya semua 

pembahasan yang berkaitan dengan Al-

Quran disebur ’Ulum Al-Quran. Oleh 

karena itu diberi nama ’Ulum Al-Quran 

dengan menggunakan bentuk jama’ 

bukan ilmu  quran dengan bentuk mufrad. 

 

III.  KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, 

maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. ‘Ulum Al-Quran adalah ilmu-ilmu 

yang membahas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan berbagai aspek yang 

terkait dengan keperluan membahas Al-

Quran. 

2. Ulumul qur’an mulai tumbuh 

semenjak masa Nabi. Rasul adalah 

mufasir awwal. Akan tetapi,  penafsiran 

Nabi terhadap ayat-ayat tersebut tidak 

tertulis secara resmi oleh para sahabat. 

Penafsiran Nabi hanya disampaikan 

kepada sahabat yang lain dan Tabi’in 

dengan periwayatan dari mulut ke mulut. 

Dengan demikian ada beberapa faktor 

kenapa penafsiran Nabi, sebagai bagian 

dari ulumul quran, tidak ditulis para 

sahabat, yaitu: Pertama, kondisinya tidak 

membutuhkan karena kemampuan 

mereka yang sangat besar untuk 

memahami Al-Quran dan Rasul dapat 

menjelaskan maksudnya. Kedua, para 

sahabat sedikit sekali yang pandai 

menulis. Ketiga, adanya larangan Rasul 

untuk menulis Al-Quran. 

3. Karena begitu luasnya 

pembahasan tentang  ‘Ulum Al-Quran, 

maka Dr. M. Quraisy Shihab membagi 

kedalam empat komponen, (1) 

pengenalan terhadap Al-Quran, (2) 

kaidah-kaidah tafsir, (3) metode-metode 

tafsir, (4) kitab-kitab tafsir dan para 

mufassir. 

Hubungan Ulumul Al-qur’an sangat erat 

kaitanya. Karena dengan keduanya dapat 

memudahkan menafsirkan dan 

menta’wilkan ayat-ayat Al-Quran baik 

yang muhkan maupun yang mutasyabih. 

Dengan demikian, Urgensi Ulumul 

Qur’an terlihat kaitanya dengan tafsir Al-

Quran, yaitu untuk membuka 

kemungkinan dalam memahami Al-
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Quran dengan baik, mampu menafsirkan 

Al-Quran secara baik dan mudah, 

menjadi senjata ampuh untuk melawan 

tantangan dari lawan Islam.  
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I 

PENDAHULUAN  

A. Latar  Belakang  

             Bangsa Indonesia adalah bangsa 

yang besar karena didukung oleh 

sejumlah fakta positif yaitu posisi 

geopolitik yang sangat strategis, 

kekayaan alam dan keanekaragaman 

hayati, kemajemukan sosial budaya, dan 

jumlah penduduk yang besar. Oleh 

karena itu, bangsa Indonesia memiliki 

peluang yang sangat besar untuk menjadi 

bangsa yang maju, adil, makmur, 

berdaulat, dan bermartabat. 

          Namun demikian, untuk 

mewujudkan itu semua, kita masih 

menghadapi berbagai masalah nasional 

yang kompleks, yang tidak kunjung 

selesai. Misalnya aspek politik, di mana 

masalahnya mencakup kerancuan sistem 

ketatanegaraan dan pemerintahan, 

kelembagaan Negara yang tidak efektif, 

sistem kepartaian yang tidak mendukung, 

dan berkembangnya pragmatisme  

politik. Lalu aspek ekonomi, masalahnya 

meliputi paradigm ekonomi yang tidak 

konsisten, struktur ekonomi dualistis,  

 

 

 

kebijakan fiskal yang belum mandiri, 

sistem keuangan dan perbankan yang 

tidak memihak, dan kebijakan 

perdagangan dan industri yang liberal. 

Dan aspek sosial budaya, masalah yang 

terjadi saat ini adalah memudarnya rasa 

dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai 

keagamaan, memudarnya kohesi dan 

integrasi sosial, dan melemahnya 

mentalitas positif 85. 

            Dari sejumlah fakta positif atas 

modal besar yang dimiliki bangsa 

Indonesia, jumlah penduduk yang besar 

menjadi modal yang paling penting 

karena kemajuan dan kemunduran suatu 

bangsa sangat bergantung pada faktor 

manusianya (SDM). Masalah-masalah 

politik, ekonomi, dan sosial budaya juga 

dapat diselesaikan dengan SDM. Namun 

untuk menyelesaikan masalah-masalah 

tersebut dan menghadapi berbagai 

 

1. Abudin  Nata, Kapita selekta 

Pendidikan Islam , (Bandung, Penerbit 

Angkasa, 2003.),h.12 

 

PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI LEMBAGA  

PENDIDIKAN ISLAM 

 

Oleh: Syamsudduha 

 

Abstrak 

                Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari 

aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas 

tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya 

sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa 

Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan 

dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata 
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persaingan peradaban yang tinggi untuk 

menjadi Indonesia yang lebih maju 

diperlukan revitalisasi dan penguatan 

karakter SDM yang kuat. Salah satu 

aspek yang dapat dilakukan untuk 

mempersiapkan karakter SDM yang kuat 

adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan upaya yang 

terencana dalam proses pembimbingan 

dan pembelajaran bagi individu agar 

berkembang dan tumbuh menjadi 

manusia yang mandiri, 

bertanggungjawab, kreatif, berilmu, 

sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat 

dari aspek jasmani maupun rohani. 

Manusia yang berakhlak mulia, yang 

memiliki moralitas tinggi sangat dituntut 

untuk dibentuk atau dibangun.  

Bangsa Indonesia tidak hanya 

sekedar memancarkan kemilau 

pentingnya pendidikan, melainkan 

bagaimana bangsa Indonesia mampu 

merealisasikan konsep pendidikan dengan 

cara pembinaan, pelatihan dan 

pemberdayaan SDM Indonesia secara 

berkelanjutan dan merata. Ini sejalan 

dengan Undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan adalah“… agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.86 

Berbicara pembentukan kepribadian 

tidak lepas dengan bagaimana kita 

membentuk karakter SDM. Pembentukan 

karakter SDM menjadi vital dan tidak ada 

pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia 

 
2.  Direktorat Jenderal pendidikan Islam 

Departemen Agama RI, Undang – Undang 

dan     Peraturan Pemerintah RI tentang 

Pendidikan, ( Jakarta, 2006.), h.58 

 

baru, yaitu Indonesia yang dapat 

menghadapi tantangan regional dan 

global. 

Tantangan regional dan global 

yang dimaksud adalah bagaimana 

generasi muda kita tidak sekedar 

memiliki kemampuan kognitif saja, tapi 

aspek afektif dan moralitas juga 

tersentuh. Untuk itu, pendidikan karakter 

diperlukan untuk mencapai manusia yang 

memiliki integritas nilai-nilai moral 

sehingga anak menjadi hormat sesama, 

jujur dan peduli dengan lingkungan. 

Beberapa alasan perlunya Pendidikan 

karakter, di antaranya: (1) Banyaknya 

generasi muda saling melukai karena 

lemahnya kesadaran pada nilai-nilai 

moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral 

pada generasi muda merupakan salah satu 

fungsi peradaban yang paling utama, (3) 

Peran sekolah sebagai pendidik karakter 

menjadi semakin p enting ketika banyak 

anak-anak memperoleh sedikit 

pengajaran moral dari orangtua, 

masyarakat, atau lembaga keagamaan, (4) 

masih adanya nilai-nilai moral yang 

secara universal masih diterima seperti 

perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan 

tanggungjawab, (5) Demokrasi memiliki 

kebutuhan khusus untuk pendidikan 

moral karena demokrasi merupakan 

peraturan dari, untuk dan oleh 

masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu 

sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah 

mengajarkan pendidikan bebas nilai. 

Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap 

hari melalui desain ataupun tanpa desain, 

(7) Komitmen pada pendidikan karakter 

penting manakala kita mau dan terus 

menjadi guru yang baik, dan (7) 

Pendidikan karakter yang efektif 

membuat sekolah lebih beradab, peduli 
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pada masyarakat, dan mengacu pada 

performansi akademik yang meningkat.87 

Alasan-alasan di atas menunjukkan 

bahwa pendidikan karakter sangat perlu 

ditanamkan sedini mungkin untuk 

mengantisipasi persoalan di masa depan 

yang semakin kompleks seperti semakin 

rendahnya perhatian dan kepedulian anak 

terhadap lingkungan sekitar. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan beberapa penjelasan 

pada latar belakang maka yang menjadi 

rumusan masalah dari pembahasan 

makalah kami yaitu : 

1. Bagaimana peran lembaga 

Pendidikan Islam dalam membangun 

karakter bangsa 

2. Strategi Lembaga Pendidikan Islam 

dalam membangun  Karakter  bangsa  

 

 

II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pesantren  sebagai  Lembaga 

Pendidikan Islam Tertua di Indonesia 

           Dalam historis pendidikan di 

Indonesia, pesantren termasuk lembaga 

pendidikan tertua, bahkan dalam sejarah 

perjuangan dan pembangunan bangsa, 

pesantren sudah banyak memberikan 

kontribusi nyata dalam melahirkan 

pemimpin yang berkarakter kuat, militan, 

penuh integritas, gigih, visioner, pantang 

menyerah dan ikhlas dalam berjuang. 

Kontribusi tersebut tidak berhenti pada 

masa perjuangan bangsa, melainkan 

 
87 Tiem Penulis Naskah  Bahan pelatihan  

Pengembangan Budaya  dan Karakter 

Bangsa , Kementerian  pendidikan  Nasional  

Badan Penelitian dan pengembangan Pusat 

Kurikulum  (Jakarta, 2010.), h.234 

 

hingga dewasa ini, pimpinan institusi 

tertinggi negara banyak yang dipimpin 

oleh tokoh nasional dengan latar belakang 

Pondok  pesantren. 

Pondok pesantren menurut sejarah 

akar berdirinya di Indonesia, ditemukan 

dua pendapat. Yaitu  :  

Pertama, pendapat yang menyebutkan 

bahwa pondok pesantren 

berakar pada tradisi Islam 

sendiri, yaitu tradisi tarekat. 

pondok pesantren mempunyai 

kaitan yang erat dengan tempat 

pendidikan yang khas bagi 

kaum sufi;  

Kedua,  Pondok pesantren yang dikenal 

sekarang pada awalnya 

merupakan penyesuaian dari 

sistem pondok pesantren yang 

diadakan masyarakat Hindu di 

Nusantara  Hal ini didasarkan 

pada fakta bahwa jauh sebelum 

datangnya Islam ke Indonesia, 

lembaga pondok pesantren 

sudah ada di negeri ini. 

Pendirian pondok pesantren di 

Indonesia baru diketahui 

keberadaan dan 

perkembangannya setelah abad 

ke-16.88 

            Tradisi pengajaran agama Islam 

seperti yang muncul di pesantren Jawa 

dan lembaga serupa di luar Jawa 

merupakan tradisi agung (great 

tradition). Namun bagaimanapun asal 

mula terbentuknya, pondok pesantren 

tetap menjadi lembaga pendidikan dan 

keagamaan Islam tertua di Indonesia, 

yang perkembangannnya berasal dari 

masyarakat yang melingkupinya. 

 

88 Abudin Nata, Pendidikan Spiritual 

dalam Tradisi Keislaman  , ( Bandung, 

Penerbit Angkasa) 2003, h.342 
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Walaupun sulit diketahui kapan 

permulaan munculnya, namun banyak 

dugaan yang mengatakan bahwa lembaga 

pondok pesantren mulai berkembang 

tidak lama setelah masyarakat Islam 

terbentuk di Indonesia, dan 

kemunculannya tidak terlepas dari upaya 

untuk menyebarkan agama Islam di 

masyarakat. . 

        Pondok pesantren sebagai 

bagian integral dari institusi pendidikan 

berbasis masyarakat merupakan sebuah 

komunitas yang memiliki tata nilai 

tersendiri. Di samping itu, pesantren 

mampu menciptakan tata tertib yang 

unik, dan berbeda dari lembaga 

pendidikan yang lain. Peran serta sebagai 

lembaga pendidikan yang luas 

penyebarannya di berbagai pelosok tanah 

air, telah banyak memberikan saham 

dalam pembentukan Indonesia religius.89 

        Pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang berada di 

lingkunagn masyarakat yang 

dilembagakan. Pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan bercirikan 

keagamaan. Sebagaimana tercantum 

dalam peraturan pemerintah No. 37 tahun 

1991 pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa 

pendidikan keagamaan merupakan 

pendidikan yang mempersiapkan warga 

belajar untuk menjalankan peranan yang 

menuntut penguasaan khusus tentang 

ajaran agama yang bersangkutan. 

                Pondok pesantren sebagai 

satuan pendidikan luar sekolah 

merupakan bagian dari sistem pendidikan 

nasional. Sitem pendidikan mengandung 

beberapa subsistem yang saling berkaitan 

dengan tujuannya. Begitu pula pondok 

 

89 A.Qodri A.Azizy, Pendidikan 

(Agama) untuk membangun etika Sosial, ( 

Jakarta, Aneka Ilmu 2002 ), h.213 

 

pesantren apabila dijadikan sebagai 

sistem pendidikan, maka harus memiliki 

subsistem tersebut. Kafrawi (1978) 

mengungkapkan bahwa pesantren 

merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang tertua di Indonesia dan 

salah satu bentuk kebudayaan asli bangsa 

Indonesia. Lembaga dengan pola Kiai, 

Santri, dan Asrama telah dikenal dalam 

kisah dan cerita rakyat maupun sastra 

klasik Indonesia90 

               Sementara A.Nata 

mengungkapkan bahwa pondok pesantren 

memiliki beberapa kelebihan sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan pendekatan holistik 

dalam sistem pendidikan pondok 

pesantren. Artinya para pengasuh 

pondok pesantren memandang 

bahwa kegiatan belajar mengajar 

merupakan kesatupaduan atau 

lebur dalam totalitas kegiatan 

hidup sehari-hari. Bagi warga 

pondok pesantren, belajar di 

pondok pesantren tidak mengenal 

perhitungan waktu. 

2. Memiliki kebebasan terpimpin. 

Setiap manusia memiliki 

kebebasan, tetapi kebebasan itu 

harus dibatasi, karena kebebsan 

memiliki potensi anarkisme. 

Kebebasan mengandung 

kecenderungan mematikan 

kreatifitas, karena pembatasan 

harus dibatasi. Inilah yang 

dimaksud dengan kebebasan yang 

terpimpin. Kebebasan terpimpin 

adalah watak ajaran Islam. 

3. Berkemampuan mengatur diri 

sendiri (mandiri). Di pondok 

pesntren santri mengatur sendiri 

kehidupannya menurut batasan 

yang diajarkan agama. 

 
90 Abudin Nata Loc. Cit   
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4. Memiliki kebersamaan yang 

tinggi. Dalam pondok pesantren 

berlaku prinsip; dalam hal 

kewajiban harus menunaikan 

kewajiban lebih dahulu, 

sedangkan dalam hak, individu 

harus mendahulukan kepentingan 

orang lain melalui perbuatan tata 

tertib. 

5. Mengabdi orang tua dan guru. 

Tujuan ini antara lain melalui 

pergerakan berbagai pranata di 

pondok pesantren seperti 

mencium tangan guru, dan tidak 

membantah guru. 

Bahwa pesantren dewasa ini 

umumnya terbagi menjadi beberapa pola 

sebagai berikut: 

1. Pesantren Pola I yaitu pesantren 

yang memiliki unit kegiatan dan 

elemen berupa masjid dan rumah 

kiai. Pesantren ini masih 

sederhana. Kiai mempergunakan 

masjid atau rumahnya untuk 

tempat mengaji, biasanya santri 

datang dari daerah sekitarnya, 

namun pengajian telah 

diselenggarakan secara kontinu 

dan sistematik. 

2. Pesantren Pola II yaitu sama 

dengan Pola I ditambah adanya 

pondokan bagi santri. 

3. Pesantren Pola III yaitu sama 

dengan Pola II tetapi ditambah 

dengan adanya Madrasah. Jadi di 

Pesantren Pola III ini telah ada 

pengajian sistem klasikal. 

4. Pesantren Pola IV yaitu Pesantren 

Pola III ditambah adanya unit 

keterampilan, seperti peternakan, 

kerajinan, dan koperasi.91 

 
91  Suparta , herry noer Aly , Metodologi 

pengajaran Agama  Islam (Jakarta, Amissco  

2008), h.276 

                   Pendidikan di pesantren 

secara umum memiliki tujuan yang sama 

dengan tujuan yang diharapkan dalam 

sistem pendidikan nasional, diantaranya 

berbudi luhur, kemandirian, kesehatan 

rohani  Bahkan jika dirinci akan tampak 

ciri utama tujuan pendidikan di pesantren, 

antara lain sebagai berikut: (1) memiliki 

kebijaksanaan menurut ajaran Islam, (2) 

memiliki kebebasan terpimpin, (3) 

berkemampuan mengatur diri sendiri, (4) 

memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, 

(5) menghormati orang tua dan guru, (6) 

cinta kepada ilmu, (7) mandiri, (8) 

kesederhanaan. 

Berdasarkan peran strategis dengan 

didukung oleh karakteristiknya yang 

khas, kajian tentang peran pesantren 

dalam pendidikan karakter sangat 

menarik dan akan menjadi fokus kajian 

dalam makalah ini. 

B. Peran  Lembaga Pendidikan Islam 

dalam membangun Karakter bangsa 

         Pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai proses penanaman nilai esensial 

pada diri anak melalui serangkaian 

kegiatan pembelajaran dan pendampingan 

sehingga para siswa sebagai individu 

mampu memahami, mengalami, dan 

mengintegrasikan nilai yang menjadicore 

values dalam pendidikan yang dijalaninya 

ke dalam kepribadiannya. 

               Dengan menempatkan 

pendidikan karakter dalam kerangka 

dinamika dan dialektika proses 

pembentukan individu, para insan 

pendidik diharapkan semakin dapat 

menyadari pentingnya pendidikan 

karakter sebagai sarana pembentuk 

pedoman perilaku, pembentukan akhlak, 

dan pengayaan nilai individu dengan cara 

menyediakan ruang bagi figur 

keteladanan dan menciptakan sebuah 

lingkungan yang kondusif bagi proses 

pertumbuhan, berupa kenyamanan dan 

keamanan yang membantu suasana 
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pengembangan diri satu sama lain dalam 

keseluruhan dimensinya (teknis, 

intelektual, psikologis, moral, sosial, 

estetis, dan religius). 

                Pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai sebuah usaha untuk 

mendidik anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya. Adapun nilai 

yang layak diajarkan kepada anak, 

dirangkumIndonesia Heritage Fondation 

(IHF) yang Alasan-alasan di atas 

menunjukkan bahwa pendidikan karakter 

sangat perlu ditanamkan sedini mungkin 

untuk mengantisipasi persoalan di masa 

depan yang semakin kompleks seperti 

semakin rendahnya perhatian dan 

kepedulian anak terhadap lingkungan 

sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, 

rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa 

yang dimaksud dengan pendidikan 

karakter, Lickona dalam Elkind dan 

Sweet (2004) menggagas pandangan 

bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

terencana untuk membantu orang untuk 

memahami, peduli, dan bertindak atas 

nilai-nilai etika/ moral. Pendidikan 

karakter ini mengajarkan kebiasaan 

berpikir dan berbuat yang membantu 

orang hidup dan bekerja bersama-sama 

sebagai keluarga, teman, tetangga, 

masyarakat, dan bangsa92. 

                  Pandangan ini 

mengilustrasikan bahwa proses 

pendidikan yang ada di pendidikan 

formal, non formal dan informal harus 

 

92 Ruchman basori, jejak langkah 

KH.A.Wahid Hasyim, ( Banteng, Ineis, 2008), 

h.451 

 

mengajarkan peserta didik atau anak 

untuk saling peduli dan membantu 

dengan penuh keakraban tanpa 

diskriminasi karena didasarkan dengan 

nilai-nilai moral dan persahabatan. Di sini 

nampak bahwa peran pendidik dan tokoh 

panutan sangat membantu membentuk 

karakter peserta didik atau anak. 

C. Implementasi Pendidikan Karakter di 

lembaga Pendidikan Islam  

             Upaya untuk 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter adalah melalui Pendekatan 

Holistik, yaitu mengintegrasikan 

perkembangan karakter ke dalam setiap 

aspek kehidupan sekolah ataupun 

madrasah .Berikut ini ciri-ciri pendekatan 

holistik yang di kemukan oleh beberapa 

orang pakar yaitu :  

1. Segala sesuatu di sekolah diatur 

berdasarkan perkembangan 

hubungan antara siswa, guru, dan 

masyarakat 

2. Sekolah merupakan masyarakat 

peserta didik yang peduli di mana 

ada ikatan yang jelas yang 

menghubungkan siswa, guru, dan 

sekolah 

3. Pembelajaran emosional dan 

sosial setara dengan pembelajaran 

akademik 

4. Kerjasama dan kolaborasi di 

antara siswa menjadi hal yang 

lebih utama dibandingkan 

persaingan 

5. Nilai-nilai seperti keadilan, rasa 

hormat, dan kejujuran menjadi 

bagian pembelajaran sehari-hari 

baik di dalam maupun di luar 

kelas 

6. Siswa-siswa diberikan banyak 

kesempatan untuk 

mempraktekkan prilaku moralnya 

melalui kegiatan-kegiatan seperti 

pembelajaran memberikan 

pelayanan 
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7. Disiplin dan pengelolaan kelas 

menjadi fokus dalam 

memecahkan masalah 

dibandingkan hadiah dan 

hukuman 

8. Model pembelajaran yang 

berpusat pada guru harus 

ditinggalkan dan beralih ke kelas 

demokrasi di mana guru dan siswa 

berkumpul untuk membangun 

kesatuan, norma, dan 

memecahkan masalah 

Sementara itu peran lembaga 

pendidikan termasuk Lembaga 

Pendidikan Islam  atau sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter mencakup (1) mengumpulkan 

guru, orangtua dan siswa bersama-sama 

mengidentifikasi dan mendefinisikan 

unsur-unsur karakter yang mereka ingin 

tekankan, (2) memberikan pelatihan bagi 

guru tentang bagaimana 

mengintegrasikan pendidikan karakter ke 

dalam kehidupan dan budaya sekolah, (3) 

menjalin kerjasama dengan orangtua dan 

masyarakat agar siswa dapat mendengar 

bahwa prilaku karakter itu penting untuk 

keberhasilan di sekolah dan di 

kehidupannya, dan (4) memberikan 

kesempatan kepada kepala sekolah, guru, 

orangtua dan masyarakat untuk menjadi 

model prilaku sosial dan moral (US 

Department of Education). 

Mengacu pada konsep pendekatan 

holistik dan dilanjutkan dengan upaya 

yang dilakukan lembaga pendidikan, kita 

perlu meyakini bahwa proses pendidikan 

karakter tersebut harus dilakukan secara 

berkelanjutan (continually) sehingga 

nilai-nilai moral yang telah tertanam 

dalam pribadi anak tidak hanya sampai 

pada tingkatan pendidikan tertentu atau 

hanya muncul di lingkungan keluarga 

atau masyarakat saja. Selain itu praktik-

praktik moral yang dibawa anak tidak 

terkesan bersifat formalitas, namun 

benar-benar tertanam dalam jiwa anak.93 

                 Pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai sebuah usaha untuk 

mendidik anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya. Adapun nilai 

yang layak diajarkan kepada anak, 

dirangkumIndonesia Heritage Fondation 

(IHF) yang digagas oleh Ratna 

Megawangi menjadi sembilan pilar 

karakter, yaitu ; 

1. Cinta tuhan dan Segenap Ciptaan-

Nya (love Allah, trust, reverence, 

loyalty) 

2.  Kemandirian dan Tanggug Jawab 

(responsibility, excellence, self 

reliance, Discipline, orderliness) 

3. Kejujuran dan Amanah, Bijaksana 

(trustworthiness, reliability, 

honesty) 

4. Hormat dan Santun (respect, 

courtesy, obedience) 

5. Dermawan, suka menolong dan 

Gotong Royong (love, 

compassion, caring, Empathy, 

generousity, moderation, 

cooperation) 

6. Percaya Diri, Kreatif, dan Pekerja 

keras (confidence, assertiveness, 

creativity, Determination, and 

enthusiasm) 

7. Kepemimpinan dan Keadilan 

(justice, fairness, mercy, 

leadership) 

8. Baik dan Rendah Hati (kindness, 

friendliness, humality, modesty) 

 
93 Abudin Nata, Pendidikan Spiritual 

dalam Tradisi Keislaman  , (Bandung, 

Penerbit Angkasa, 2003), h.231 
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9. Toleransi dan Kedamaian dan 

kesatuan (tolerance, flexibility, 

peacefulness) 

                 Pendidikan karakter bukan 

sekadar memiliki dimensi integratif, 

dalam arti mengukuhkan moral 

intelektual peserta didik sehingga 

menjadi personal yang kokoh dan tahan 

uji, melainkan juga bersifat kuratif secara 

personal maupun sosial. Pendidikan 

karakter bisa menjadi salah satu sarana 

penyembuh penyakit sosial. Pendidikan 

karakter menjadi sebuah jalan keluar bagi 

sebuah proses perbaikan dalam 

masyarakat. Situasi sosial yang ada 

menjadi alasan utama agar pendidikan 

karakter segera dilaksanakan dalam 

lembaga pendidikan. 

               Pendidikan karakter yang secara 

sistematis diterapkan dalam pendidikan 

dasar dan menengah merupakan sebuah 

daya tawar berharga bagi seluruh 

komunitas. Para peserta didik 

mendapatkan keuntungan dengan 

memperoleh perilaku dan kebiasaan 

positif yang mampu meningkatkan rasa 

percaya dalam diri mereka, membuat 

hidup mereka lebih bahagia, dan lebih 

produktif. Tugas-tugas guru menjadi 

lebih ringan dan lebih memberikan 

kepuasan ketika para peserta didik 

memiliki disiplin yang lebih besar di 

dalam kelas. Orangtua bergembira ketika 

anak-anak mereka belajar untuk menjadi 

lebih sopan, memiliki rasa hormat dan 

produktif94.  

Para pengelola sekolah akan 

menyaksikan berbagai macam perbaikan 

dalam hal disiplin, kehadiran, beasiswa, 

pengenalan nilai-nilai moral bagi peserta 

didik maupun guru, demikian juga 

 
94 Maksum, Madrasah Sejarah dan 

perkembangnya, ( Ciputat, Logos Wacana 

Ilmu, 1999). h.65 

berkurangnya tindakan vandalisme di 

dalam sekolah. 

Memasuki abad ke-21 banyak 

pendidik ingin menekankan kembali 

hadirnya kembali pendidikan karakter, 

untuk mempromosikan nilai-nilai positif 

bagi anak-anak muda dalam kaitannya 

dengan merebaknya prilaku kekerasan 

dalam masyarakat. Brooks dan Goble 

mengindikasikan bahwa, kejahatan dan 

bentuk-bentuk lain prilaku tidak 

bertanggung jawab telah meningkat 

dengan kecepatan yang sangat 

menghawatirkan dan telah merembes 

menembus berbagai macam aspek 

kehidupan sehari-hari dan telah menjadi 

proses reproduksi sosial. Masyarakat kita 

sedang berada dalam ancaman tindakan 

kekerasan, vandalisme, kejahatan di jalan, 

adanya geng-geng jalanan, anak-anak 

kabur dari sekolah/bolos(truancy), 

kehamilan dikalangan anak-anak muda, 

bisnis hitam(business fraud), korupsi 

pada politisi, kehancuran dalam 

kehidupan rumah tangga, hilangnya rasa 

hormat pada orang lain, dan memupusnya 

etika profesi. 

Pemikiran lain, West, misalnya, 

melihat bahwa kemerosotan nilai-nilai 

moral yang ada dalam diri anak-anak 

muda itu tidak hanya berlaku bagi kaum 

muda semata. West menyatakan bahwa, 

Kita hidup pada penghujung abad yang 

ditandai dengan brutalitas dan kekejaman 

yang tidak berkesudahan, sebuah masa 

dimana lebih dari dua ratus juta umat 

manusia telah dibunuh atas nama ideologi 
95. 

Pendidikan karakter sesungguhnya 

bukan sekadar berurusan dengan proses 

 
95  Samsul  Nizar, Sejarah Pendidikan 

Islam  ( Menelusuri jejak  Sejarah Pendidikan 

Era Rasulullah sampai Indonesia ( Jakarta,  

Putra Grafika, 2007),234. 
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pendidikan tunas muda yang sedang 

mengenyam masa pembentukan di dalam 

sekolah, melainkan juga bagi setiap 

individu di dalam lembaga pendidikan. 

Sebab pada dasarnya, untuk menjadi 

individu yang bertanggung jawab di 

dalam masyarakat, setiap individu harus 

mengembangkan berbagai macam potensi 

yang ada dalam dirinya, terutama 

mengokohkan moral yang akan menjadi 

panduan bagi peraksis mereka di dalam 

lembaga. 

Seorang pakar pendidikan  

menegaskan bahwa terdapat 11 faktor 

yang menentukan kesuksesan pendidikan 

karakter  yakni  sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter harus 

mengandung nilai-nilai yang 

dapat membentukgood character. 

2. Karakter harus didefinisikan 

secara menyeluruh yang termasuk 

aspekthinking, feeling, and action. 

3. Pendidikan karakter yang efektif 

memerlukan pendekatan yang 

komprehensif dan terfokus dari 

aspek guru sebagairole model, 

disiplin sekolah, kurikulum dan 

sebagainya. 

4. Sekolah harus jadi model 

masyarakat yang damai dan 

harmonis. 

5. Para murid memerlukan 

kesempatan untuk 

mempraktekannya. 

6. Harus mengikutsertakan 

kurikulum yang berarti bagi 

kehidupan anak. 

7. Harus membangkitkan motivasi 

internal dari diri anak. 

8. Seluruh staf sekolah harus terlibat 

dalam pendidikan karakter 

9. Memerlukan kepemimpinan 

moral dari berbagai pihak 

10.  Sekolah harus bekerjasama 

dengan orang tua murid dan masyarakat 

sekitarnya. 

11. Harus ada evaluasi berkala 

mengenai keberhasilan pendidikan 

karakter di sekolah. 

Sementara A.Nata mengemukakan 

bahwa pendidikan karakter sebagai 

sebuah pandangan pedagogi, dipengaruhi 

oleh tiga matra penting yakni individu, 

sosial, dan moral. Dalam konteks 

pendidikan karakter di pesantren, ketiga 

matra tersebut meliputi santri dan 

kiai/ustad sebagai individu, lingkungan 

pesantren dan interaksi ustad-santri 

sebagai matra sosial, dan pilar pendidikan 

karakter cinta kepada Allah dan segenap 

ciptaanya sebagai matra moral. Ketiganya 

saling terkait dan menjadi serangkaian 

program yang berjalan sistemik dan 

prosedural. 

 

D.  Strategi  Pendidikan Karakter di 

Lembaga Pendidikan  Pesantren 

Apa yang disarankan oleh Zainal 

Abidin Bagir, dkk. dapat menjadi 

referensi para praktisi pendidikan di 

lingkungan pesantren dalam 

mengembangkan strategi pendidikan 

karakter. Menurutnya bahwa terdapat 

empat tataran implementasi, yaitu tataran 

konseptual, institusional, operasional, dan 

arsitektural.  

Dalam tataran konseptual, internalisasi 

pendidikan karakter dapat diwujudkan 

melalui perumusan visi, misi, tujuan dan 

program pesantren (rencana strategis 

pesantren), adapun secara institusional, 

integrasi dapat diwujudkan melalui 

pembentukan institution culture yang 

mencerminkan adanya misi pendidikan 

karakter, sedangkan dalam tataran 

operasional, rancangan kurikulum dan 

esktrakulikuler harus diramu sedemikian 

rupa sehingga nilai-nilai fundamental 

agama prihal pendidikan karakter dan 

kajian ilmu/ilmiah prihal pendidikan 

karakter terpadu 
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        .   Sementara secara arsitektural, 

internalisasi dapat diwujudkan melalui 

pembentukan lingkungan fisik yang 

berbasis pendidikan karakter, seperti 

sarana ibadah yang lengkap, sarana 

laboratorium yang memadai, serta 

perpustakaan yang menyediakan buku-

buku prihal akhlak mulia. 

                 Adapun Sulhan 

mengemukakan tentang beberapa langkah 

yang dapat dikembangkan oleh pesantren 

dalam melakukan proses pembentukan 

karakter pada santri. Adapun langkah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memasukan konsep karakter pada 

setiap kegiatan pembelajaran 

dengan cara: 

a. Menambahkan nilai kebaikan 

kepada anak(knowing the 

good) 

b. Menggunakan cara yang dapat 

membuat anak memiliki alasan 

atau keinginan   untuk berbuat 

baik (desiring the good) 

c. Mengembangkan sikap 

mencintai untuk berbuat baik 

(loving the good) 

2. Membuat slogan yang mampu 

menumbuhkan kebiasaan baik 

dalam segala tingkah laku 

masyarakat sekolah 

3. Pemantaua secara kontinu. 

Pemantauan secara kontinyu 

merupakan wujud dari 

pelaksanaan pembangunan 

karakter. Beberapa hal yang harus 

selalu dipantau diantaranya 

adalah: 

a. Kedisiplinan masuk pesantren 

b. Kebiasaan saat makan di kantin 

c. Kebiasaan dalam berbicara 

d. Kebiasaan ketika di masjid, dll 

 

4. Penilaian orangtua. Rumah 

merupakan tempat pertama 

sebenarnya yang dihadapi anak. 

Rumah merupakan tempat 

pertama anak berkomunikasi dan 

bersosialisasi dengan 

lingkungannya. Untuk itulah, 

orangtua diberikan kesempatan 

untuk menilai anak, khususnya 

dalam pembentukan moral anak. 

Sementara Koesoema memberikan 

formula bahwa pendidikan karakter jika 

ingin efektif dan utuh harus menyertakan 

tiga basis desain dalam 

pemogramannya96. 

1. Desain pendidikan karakter 

berbasis kelas. Desain ini berbasis 

pada relasi guru/ustad sebagai 

pendidik dan siswa/santri sebagai 

pembelajar di dalam kelas. Konteks 

pendidikan karakter adalah proses 

relasional komunitas kelas dalam 

konteks pembelajaran. Relasi guru-

pembelajar bukan monolog, 

melainkan dialog dengan banyak 

arah sebab komunitas kelas terdiri 

atas guru dan siswa yang sama-

sama berinteraksi dengan materi. 

Memberikan pemahaman dan 

pengertian akan keutamaan yang 

benar terjadi dalam konteks 

pengajaran ini, termasuk di 

dalamnya pula ranah 

noninstruksional, seperti 

manajemen kelas, konsensus kelas, 

dan lain-lain, yang membantu 

terciptanya suasana belajar yang 

nyaman. Dalam konteks pendidikan 

karakter di pesantren, kegiatan rutin 

proses pembelajaran harian 

dilaksanakan di lingkungan masjid 

dengan ustad/ustadzah bertindak 

 

96 Tiem Penyusun 70 Tahun Prof.Dr. 

Zakiah Darajat Perkembangan Psikologi 

Agama dan Pendidikan Islam di Indonesia ,( 

Ciputat, Logos  1999),h.87 
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sebagai fasilitator, mediator dan 

modeling. 

2.   Desain pendidikan karakter 

berbasis kultur sekolah/pesantren. 

Desain ini mencoba membangun 

kultur sekolah/pesantren yang 

mampu membentuk karakter anak 

didik dengan bantuan pranata sosial 

sekolah/pesantren agar nilai tertentu 

terbentuk dan terbatinkan dalam 

diri siswa/santri. Untuk 

menanamkan nilai kejujuran tidak 

cukup hanya dengan memberikan 

pesan-pesan moral kepada anak 

didik. Pesan moral ini mesti 

diperkuat dengan penciptaan kultur 

kejujuran melalui pembuatan tata 

peraturan sekolah yang tegas dan 

konsisten terhadap setiap perilaku 

ketidakjujuran. Dalam konteks 

pendidikan karakter di pesantren, 

implementasi desain pendidikan 

karakter berbasis kultur 

sekolah/pesantren dilaksanakan 

dengan menata lingkungan fisik 

sekolah/pesantren dan pembuatan 

tata tertib sekolah/pesantren yang 

bernuansa nilai-nilai Islam, hal 

tersebut relevan dengancore pilar 

karakter yakni cinta kepada Allah 

dan segenap ciptaanya. 

3. Desain pendidikan karakter 

berbasis komunitas. Dalam 

mendidik, komunitas sekolah tidak 

berjuang sendirian. Masyarakat di 

luar lembaga pendidikan, seperti 

keluarga, masyarakat umum, dan 

negara, juga memiliki tanggung 

jawab moral untuk 

mengintegrasikan pembentukan 

karakter dalam konteks kehidupan 

mereka. Ketika lembaga negara 

lemah dalam penegakan hukum, 

negara telah mendidik 

masyarakatnya untuk menjadi 

manusia yang tidak menghargai 

makna tatanan sosial bersama. 

Dalam konteks pendidikan karakter 

di pesantren, implementasi desain 

pendidikan karakter berbasis 

komunitas dikembangkan dengan 

membuat kelompok-kelompok 

belajar dan mengembangkan 

program pengembangan diri. 

Selain pendekatan di atas, minimal 

terdapat empat strategi yang bisa menjadi 

alternatif pendidikan karakter di 

pesantren : 

1. Pendekatan Normatif, yakni mereka 

(perangkat pesantren) secara bersama-

sama membuat tata kelela (good 

governence) atau tata tertib 

penyelenggaraan pesantren yang 

didalamnya dilandasi oleh nilai-nilai 

pendidikan karakter/akhlak, 

perumusan tata kelola ini penting 

dibuat secara bersama, bahkan 

melibatkan santri dan tidak bersifattop 

down dari pimpinan pesantren. 

Sehingga terlahir tanggung jawab 

moral kolektif yang dapat melahirkan 

sistem kontrol sosial, yang pada 

giliranya mendorong 

terwujudnyainstitution culture yang 

penuh makna. 

2. Pendekatan Model yakni mereka 

(perangkat pesantren), khususnya 

pimpinan pesantren berupaya untuk 

menjadi model dari tata tertib yang 

dirumuskan, ucap, sikap dan 

prilakunya menjadi perwujudan dari 

tata tertib yang disepakati bersama. 

3. Pendekatan Reward and Punishmen 

yakni diberlakukanya sistem hadiah 

dan hukuman sebagai stimulus dan 

motivator terwujudnya tata kelola 

yang dibuat. 

4. Pendekatan Suasana Belajar (baik 

suasana fisik maupun suasana psikis) 

yakni dengan mengkondisikan suasana 

belajar agar menjadi sumber inspirasi 

penyadaran nilai bagi seluruh 
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perangkat pesantren, termasuk para 

santri, seperti dengan memasang visi 

pesantren, kata-kata hikmah, ayat-ayat 

Al quran dan mutiara hadis di tempat-

tempat yang selalu terlihat oleh 

siapapun yang ada di pesantren, 

memposisikan bangunan masjid di 

arena utama pesantren, memasang 

kaligrafi di setiap ruangan belajar 

santri, membiasakan membaca Al 

quran setiap mengawali belajar dengan 

dipimpin ustad, program shalat 

berjamaah, kuliah tujuh menit, 

perlombaan-perlombaan dan 

sebagainya. 

 

III 

KESIMPULAN  

 

1. Pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai sebuah usaha untuk 

mendidik anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya. Adapun nilai 

yang layak diajarkan kepada anak, 

2. Dalam mengembangkan strategi 

pendidikan karakter. Menurutnya 

bahwa terdapat empat tataran 

implementasi, yaitu tataran 

konseptual, institusional, operasional, 

dan arsitektural.  Dalam tataran 

konseptual, internalisasi pendidikan 

karakter dapat diwujudkan melalui 

perumusan visi, misi, tujuan dan 

program pesantren (rencana strategis 

pesantren), adapun secara 

institusional, integrasi dapat 

diwujudkan melalui pembentukan 

institution culture yang 

mencerminkan adanya misi 

pendidikan karakter, sedangkan 

dalam tataran operasional, rancangan 

kurikulum dan esktrakulikuler harus 

diramu sedemikian rupa sehingga 

nilai-nilai fundamental agama prihal 

pendidikan karakter dan kajian 

ilmu/ilmiah prihal pendidikan 

karakter terpadu 
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TAFSIR MAZHAB SYI’AH 

Oleh : Akhmad Bazith 

 

Abstrak 

Kajian mazhab tafsir merupakan tema besar yang berusaha mengkaji secara kritis 

mengenai berbagai upaya kelompok maupun individu, untuk menegakkan kitab suci al-

Qur’an, agar mereka dapat memahami dan menginterpretasikan setiap makna katanya. 

Sehingga satu kata yang memiliki ragam penafsiran dan pemahaman dapat difahami -

yang boleh jadi- dengan berbagai kepentingan dan tendensi yang diusungnya. Corak 

dan metode tafsir beberapa kelompok Syi’ah, terdapat beberapa perbedaan yang bisa 

dilihat. Bahwa corak tafsir Syiah secara umum adalah tafsir simbolik (al-tafsir al-

ramzi).  Dalam kajian ini, penulis mengemukakan aliran-aliran tafsir dari kalangan 

Syiah disertai dengan corak penafsirannya. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Fakta sejarah mengungkapkan 

bahwa dalam penafsiran al-Qur’an 

mengalami perkembangan yang 

signifikan. Baik penafsiran yang lurus 

maupun yang sampai bertolak belakang. 

Perihal klaim kebenaran tidak dapat 

dilakukan, karena yang memiliki hak 

otoritas itu hanyalah Allah swt. Lain 

halnya saat Nabi saw. masih hidup, 

perbedaan pemahaman bisa langsung 

ditanyakan kepada beliau dengan bantuan 

wahyu untuk mendapatkan hasil dari 

maksud ayat yang dipertanyakan. 

Sebagaimana diwahyukan dalam QS. al-

Qiyamah (75): 17-19; 

( فَإِذَا 17ْمعَهُ َوقُْرآنَهُ )إِنَّ َعلَْينَا جَ 

( ثُمَّ إِنَّ 18قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ )

 ( 19َعلَْينَا بَيَانَهُ )
Terjemahnya:  

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya. 

Apabila kami Telah selesai 

membacakannya Maka ikutilah 

bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya 

atas tanggungan kamilah penjelasannya.97 

 

Ayat ini menunjukan bahwa Nabi 

saw. diperintahkan untuk menerangkan, 

menjelaskan dan memberi tafsiran 

mengenai wahyu yang telah diturunkan 

atas persoalan-persoalan yang 

diperselisihkan oleh umatnya dalam 

masalah-masalah keagamaan. Bentuk 

tafsirnya bisa berbentuk sunnah qauliyah, 

sunnah fi’liyah, atau sunnah taqririyah. 

Salah satu kelebihan tafsir Nabi adalah 

penafsiran beliau selalu dibantu dengan 

wahyu, sehingga apabila ada kekeliruan 

terhadap ijtihad Nabi yang terkait 

persoalan syariat wahyu lain akan turun 

memberi koreksi. Inilah salah satu makna 

kema’suman Nabi. Namun setelah Nabi 

saw. wafat, para mufassirin berusaha 

mendekati kebenaran al-Qur’an dengan 

berbagai mazhab, metode, dan corak 

penafsirannya. 

 
97Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (al-Madi>nah al-Munawwarah: 

Mujamma’ al-Malik Fahd li al-T{iba>‘a>t al-

Mus}h}af, 1418 H), h. 999. 
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Salah satu bagian dari kajian 

mazhab tafsir adalah kategori yang 

dilakukan oleh Ignaz Goldziher dalam 

bukunya Die Richtungen Der Islamischen 

Koranauslegung yang mengkaji tafsir 

dalam pandangan sekte keagamaan dan 

tafsir yang cenderung membela 

mazhabnya masing-masing, misalnya 

tafsir yang ditulis oleh pendukung ahl al-

Sunnah (Sunni), Syiah, Khawarij, 

Asy’ariyah. Dalam kitab ini pula, Ignaz 

Goldziher mengemukakan lima mazhab 

atau kecenderungan dalam menafsirkan 

al-Qur’an yaitu; Pertama, Tafsir bil 

Ma’s}ur yaitu penafsiran dengan al-

Qur’an, hadis dan aqwa>l (perkataan) 

para sahabat. Misalnya tafsir ibnu 

‘Abbas, Mujahid, Ikrimah, ‘Ali bin Abi 

Talib dan Tafsir al-Tabari. Kedua, Tafsir 

mazhab ahl al-ra’yi yaitu dalam 

perspektif rasional. Seperti Tafsir al-

Kasysya>f oleh al-Zamakhsyari>, al-

G}arar wa al-Durar karya Amali> al-

Murtad}a, dan Mafatih al-G}aib oleh 

Imam Fakhruddin al-Razi. Ketiga,  Tafsir 

dalam perspektif tasawuf seperti Ikhwan 

al-S}afa, al-Hallaj,  Ibnu Arabi dan Imam 

al-G}azali. Keempat, Tafsir dalam 

perspektif sekte keagamaan sepeti tafsir 

yang ditulis para pengikut Ahl al-Sunnah, 

Syiah, Asy’ariyah, Khawarij, tema yang 

dikaji lebih cenderung untuk membela 

mazhabnya masing-masing. Kelima, 

Tafsir dalam era peradaban Islam Modern 

(Fi Dau’i al-Tamaddun al-Islami), tema 

yang diusung adalah gerakan tajdid 

(pembaharuan), misalnya dengan 

menyuarakan pentingnya kebebasan 

berfikir dan melepaskan taklid buta. 

Seperti tafsir yang ditulis oleh Sayyid 

Amir Ali, Ahmad Khan, Jamaluddin al-

Afg}ani, Muhammad Abduh dan 

lainnya.98  

 
98Lihat Ignaz Goldziher, Die Richtungen 

Der Islamischen Koranauslegung 

Hal yang sama dilakukan oleh 

Muhammad Husain al-Zahabi, yang 

membagi berdasarkan kronologi 

waktunya. Yaitu Pertama, Tafsir pada 

masa Nabi dan Sahabat. Karakteristiknya 

umum pada masa ini adalah (a) tidak 

menafsirkan seluruh al-Qur’an (b) tidak 

banyak perbedaan dalam menafsirkannya 

(c) bersifat ijmali (d) cenderung hanya 

menafsirkan dari aspek makna bahasa (e) 

jarang melakukan istinbat hukum secara 

ilmiah terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang 

ditafsirkan (f) tidak bersifat sektarian 

(membela mazhab tertentu) (g) belum 

terkodifikasi secara utuh, sebab kodifikasi 

dimulai pada abad ke-2H. (h) banyak 

menggunakan riwayat yang 

menggunakan secara oral atau lisan (i) 

cenderung mitis (penafsiran cenderung 

diterima begitu saja tanpa kritik). 

Misalnya Tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, 

Ikrimah, Ali Ibn Abi Thalib. Kedua, 

Tafsir pada masa Tabi’in. 

Karakteristiknya adalah (a) belum 

dikodifikasi secara tersendiri (b) masih 

bersifat hapalan dan periwayatan (c) 

sudah dimasuki riwayat-riwayat 

isra’iliyat (d) sudah mulai ada benih-

benih perbedaan mazhab (e) sudah 

banyak perbedaan pendapat dengan 

sahabat. Ketiga, Tafsir pada masa 

Kodifikasi. Diperkirakan muncul pada 

pemerintahan Bani Umayyah, awal Bani 

Abbasiyah. Tafsir-tafsir pada masa ini 

mulai dibukukan, sudah berkembang 

tafsir dengan berbagai mazhab, seperti 

Mu’tazilah, Syiah, Khawarij dan corak 

seperti corak sufistik, linguistik, fiqhi, 

filosofis, teologis, adabi ijtima’i dan 

 
diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan 

judul Mazahib al-Tafsir al-Islami oleh ‘Abd 

al-Halim al-Najjar (Kairo: Matba’ah al-

Sunnah al-Nabawiyah, 1955), h. 6-12. 
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lainnya.99 Demikian pula mengkaji 

berdasarkan kecenderungannya, sehingga 

muncul mazhab teologi misalnya tafsir 

Sunni, Mu’tazili, Syi’ah, dan lain 

sebagainya.100  

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas, permasalahan 

pokok yang akan dibahas dalam kajian ini 

adalah bagaimana gambaran tentang 

mazhab tafsir Syiah. Yang mencakup 

pengertian dan latar belakang munculnya 

tafsir mazhab Syiah, tokoh-tokoh dan 

karya tafsir di kalangan Syiah serta corak 

dan metode penafsiran mazhab Syiah. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian dan Latar Belakang 

Munculnya Tafsir Mazhab Syi’ah 

Sebelum memberikan definisi 

mengenai tafsir mazhab Syi’ah, perlu 

dijelaskan terlebih dahulu tiga term yang 

terkait dengan kajian ini yaitu; tafsir, 

mazhab dan syi’ah. Dalam beberapa 

referensi dari kitab-kitab ‘ulum al-

Qur’an, tafsir dapat disimpulkan sebagai 

upaya seorang mufassir dalam memaknai 

dan menjelaskan makna al-Qur’an. 

Muhammad Husain al-Zahabi 

mengatakan bahwa tafsir yaitu ilmu yang 

membahas tentang maksud Allah swt. 

sesuai dengan kemampuan mufassir yang 

mencakup segala sesuatu tentang 

pemahaman terhadap makna dan 

penjelasan terhadap maksud ayat.101 

Mazahib merupakan bentuk jamak 

 
99Lihat Muhammad Husain al-Zahabi, 

Al-Tafsir al-Mufassirun, Juz I (Cet. II; Kairo: 

Dar a-Kutub al’Ilmiyah, 1976), h. 32. 
100Khusus mengenai Tafsir Mazhab 

Syiah dengan berbagai alirannya, al-Zahabi 

menjelaskannya secara umum yang hampir 

mencapai 300 halaman. Lihat Muhammad 

Husain al-Zahabi, Al-Tafsir al-Mufassirun, 

Juz II, h. 3-299. 
101Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir al-Mufassirun, Juz I, h. 15. 

(plural) dari kata mazhab yang berarti 

aliran pemikiran, pendapat, teori.102 

Menurut Abdul Mustaqim, mazhab dapat 

diartikan dengan aliran pemikiran, school 

of thought atau madrasah fikriyah yang 

dalam bahasa Belanda disebut dengan 

richtungen. Yang berarti hasil-hasil 

ijtihad aau pemikiran, penafsiran para 

ulama yang dikumpulkan dan dinisbatkan 

kepada tokohnya atau kecendurungannya 

pada masa periodisasinya.103 Dengan 

adanya keragaman penafsiran tersebut 

oleh para ulama pada masa berikutnya 

dikelompok-kelompokkan menjadi 

aliran-aliran tertentu yang disebut dengan 

Mazahib al-Tafsir.  

Adapun kata Syiah secara 

etimologis berarti pengikut, pendukung, 

pembela, pencinta, yang semuanya 

mengarah kepada makna dukungan 

kepada ide atau individu dan kelompok 

tertentu.104 Sedang menurut istilah adalah 

kaum muslim yang dalam bidang spiritual 

dan keagamaan merujuk pada keturunan 

 
102Dadang Syarif Al Huda, Mazhab-

Mazhab Tafsir dalam 

http://alqorut.wordpress.com 

/2012/10/07/madzab-madzhab-tafsir/ (diakses 

Senin, 04 Mei 2013). Dalam artikel ini, 

penulis memaparkankan mazhab-mazhab 

tafsir berdasarkan sumber yaitu tafsir bi al-

riwayah (bi al Ma’s}ur atau al-naql), bi al-

dirayah (bi al-‘aql atau al-ra’yi) dan tafsir bi 

al-isyarah. Dan beberapa pendapat yang 

memetakan mazhab tafsir dari berbagai sudut 

pandang. 
103Abdul Mustaqim, Aliran-Aliran 

Tafsir; Madzahibut Tafsir dari Periode 

Klasik hingga Kontemporer (Cet. I; 

Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 1  
104Nasir bin ‘Abdullah bin ‘Ali al-Qifari, 

Mas’alah al-Taqrib baina Ahl al-Sunnah wa 

al-Syi’ah, Jilid I (Cet. V; Riyad: Dar Taibah, 

1418H), h. 119.; Ihsan Ilahi Zahiri, Al-Syiah 

wa al-Sunnah, diterjemahkan oleh Bey Arifin 

dengan judul Syiah dan Sunnah (Cet. I; 

Jakarta: Bina Ilmu, 1984), h. 29-39.  
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Nabi Muhammad saw. atau yang disebut 

sebagai ahl al-bait. Hal lazim dikenal di 

dunia Islam, Syi’ah adalah aliran dalam 

teologi Islam yang memihak dan sangat 

memuliakan Ali beserta keluarganya. 

Dalam pandangan mereka, bahwa 

penggantian Nabi Muhammad saw. 

dalam pemerintahan adalah hak istimewa 

kalangan Nabi saw.105  

Muhammad Jawad Mugniyyah, 

seorang ulama beraliran Syiah, 

sebagaimana ditulis oleh M. Quraish 

Shihab, memberikan definisi tentang 

kelompok Syiah, bahwa mereka adalah 

kelompok yang meyakini bahwa Nabi 

Muhammad saw. telah menetapkan 

dengan nas tentang khalifah (pengganti) 

beliau dengan menunjuk Imam Ali 

kwh.106 Adapun Muhammad Husain al-

Z|ahabi> menyebut Syi’ah sebagai 

kelompok yang mengagungkan Ali 

beserta keluarganya, dan ‘Ali adalah 

Imam setelah wafatnya Rasulullah saw., 

dan dialah yang berhak mewarisi 

kekhalifahan.107 Definisi ini sejalan 

dengan pengertian yang dikemukakan 

oleh ‘Ali Muhammad al-Jurjani, bahwa 

Syiah adalah mereka yang mengikuti ‘Ali 

dan percaya bahwa beliau adalah Imam 

sesudah Rasul saw. dan percaya bahwa 

imamah tidak keluar dari beliau dan 

keturunannya.108 Definisi ini meski hanya 

mencerminkan sebagian dari golongan 

Syiah, namun dapat diterima karena 

kandungannya telah menunjuk kepada 

 
105Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi 

Hukum Islam, Jilid 5 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 1996), h. 1702.  
106M Quraish Shihab, Sunnah-Syiah 

Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (Cet. 

III: Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 60. h. 61. 
107Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 3. 
108Lihat ‘Ali Muhammad al-Jurjani, Al-

Ta’rifat (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1403 H), h. 129.  

Syiah yang mayoritas saat ini, yaitu Syiah 

Imamiah.109 

Menurut al-Zahabi bahwa mazhab 

(sekte) Syiah adalah mazhab yang paling 

awal muncul. Yang bermula sejak akhir 

masa kekhalifaan ‘Usman bin ‘Affan, 

bahkan ada pula yang berpendapat sudah 

mulai muncul sejak pemilihan khalifah 

Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah 

saw., kemudian berkembang pada masa 

kekhalifaan ‘Ali bin Abi Talib. Hal ini 

membuat kekaguman umat kepada ‘Ali 

semakin menambah kecintaan mereka. 

Sampai kepada masa Bani Umayyah yang 

membuat kezaliman terhadap keluarga 

‘Ali.110 

Setelah terbunuhnya Husain pada 

masa Yazid bin Muawiyah, para pengikut 

Syiah berbeda pendapat siapa yang 

menjadi pengganti Husain. Ada yang 

berpendapat bahwa kekhalifaan 

dilanjutkan kepada saudaranya (sebapak) 

yaitu Muhammad bin ‘Ali yang dikenal 

dengan Ibn al-Hanafiyah. Ada juga yang 

berpendapat bahwa imamah hanya 

dibatasi pada keturunan ‘Ali dari 

Fatimah, termasuk keturunan Hasan, 

saudara tertuanya. Namun karena Hasan 

telah mengundurkan diri, menurut 

pendapat yang lain, maka hak anak-

anaknya telah gugur, yang tersisa 

hanyalah keturunan Husain.111 

 
109M Quraish Shihab, Sunnah-Syiah 

Bergandengan Tangan! Mungkinkah?. 
110Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 3-4. Lihat 

juga Syaikh Hasan al-Husaini, Mausu’ah al-

Hasan wa al-Husain, diterjemahkan dengan 

judul Hasan dan Hasan; The Untold Stories 

oleh Umar Mujtahid (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Imam Asy-Syafi’i, 2013), h. 461. 
111Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 4-5 
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Hal yang jelas mengenai awal 

timbulnya Syiah, menurut Maksum,112 M. 

Amin Nurdin113 bahwa al-tasyayyu’ 

(dukungan) terhadap ‘Ali, semuanya 

terkait dengan peristiwa politik yaitu; 

wafatnya Nabi saw. dan pertemuan di 

Saqifah Bani Sa’adah serta keterlambatan 

‘Ali dalam membaiat Abu Bakar, 

terjadinya fitnah pada masa ‘Usman yang 

mencapai puncaknya dengan terbunuhnya 

‘Usman, pertempuran Siffin dan peristiwa 

tahkim (arbitrase) serta peristiwa 

terbunuhnya Husain bin ‘Ali di Karbala’. 

Selanjutnya, menurut Muhammad 

‘Ali al-Sabuni114, juga al-Zahabi115 bahwa  

dalam tubuh sekte Syi’ah sendiri terdapat 

perbedaan yaitu;  

Pertama, perbedaan dalam hal prinsip, 

ada kelompok yang terlalu berlebihan 

(guluw, gulat) dan fanatik, sehingga para 

imam mereka dianggap sebagai orang 

suci, mereka yang tidak mengakui ‘Ali 

dan pengikutnya dianggap sebagai kafir 

dan sesat. Ada juga kelompok Syi’ah 

yang bersikap moderat. Meski mereka 

meyakini hak kekhalifaan berada di 

tangan ‘Ali dan dianggap keliru orang 

yang tidak meyakininya tapi tidak sampai 

kepada mencapnya sebagai kafir.  

 
112Maksum, Syiah Sab’iyah; Konsep 

Imamah dan Ajaran Lainnya dalam M. Amin 

Nurdin (Editor), Sejarah Pemikiran Islam; 

Teologi-Ilmu Kalam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 

2012), h. 163. 
113M. Amin Nurdin, Syiah Itsna 

‘Asyariah, Sejarah Pertumbuhan dan Ajaran-

ajarannya (Imamah) dalam M. Amin Nurdin 

(Editor), Sejarah Pemikiran Islam; Teologi-

Ilmu Kalam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), 

h. 175. 
114Muhammad Ali al-Sabuni, Ikhtisar 

‘Ulum al-Qur’an Praktis, diterjemahkan oleh 

Muhammad Qodirun Nur (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2001), h. 298-299. 
115Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 4. 

Kedua, perbedaan dalam menentukan 

para imam. Dalam hal ini mereka sepakat 

atas keimaman ‘Ali, kemudian kepada 

kedua anaknya Hasan dan Husain. 

Terkait dengan awal munculnya 

mazhab tafsir Syiah, menurut pandangan 

Ignaz Goldziher bahwa terlebih dahulu 

perlu dikaji secara khusus tentang apa 

tujuan yang ingin dicapai oleh penganut 

Syiah dengan memasukkan kepentingan 

alirannya dan prinsip-prinsip dasar 

mereka ke dalam tafsir al-Qur’an. Karena 

para tokoh-tokohnya ternyata hanya 

mencari justifikasi dari al-Qur’an untuk 

melakukan penolakan terhadap 

kepemimpinan ahl al-Sunnah, 

merongrong penguasa Dinasti Bani 

Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, serta 

klaim kesucian atas diri ‘Ali dan para 

imamnya.116 

Guna memperkuat argumentasi 

ini, Rosihon Anwar sebagaimana ditulis 

oleh Abdullah Syamsul dalam 

desertasinya,117 menjelaskan bahwa tafsir 

Syi’ah muncul dengan tujuan 

memperkuat dan melegitimasi doktrin 

teologis mereka, utamanya doktrin 

imamah.118 Hal ini diperkuat dengan 

bukti-bukti sebagai berikut: 

Pertama, tafsir simbolik, dalam hal ini 

tafsir Syi’ah muncul pertama kali di 

 
116Ignaz Goldziher, Die Richtungen Der 

Islamischen Koranauslegung diterjemahkan 

dalam bahasa Arab dengan judul Mazahib al-

Tafsir al-Islami oleh ‘Abd al-Halim al-Najjar, 

h. 286. 
117Abdullah Syamsul A, Ahl al-Bayt 

dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tematik-

Komparatif antara Tafsir Shi’i dengan Tafsir 

Sunni), Ringkasan Desertasi (Program 

Doktor PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

2011), h. 16.  
118Mengenai doktrin Imamah, lebih 

jelasnya dapat dibaca kitab ‘Amir al-Najjar, 

Al-Syi’ah wa Imamah ‘Ali (Kairo: Dar al-

Manar, 1993), h. 15. 
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kalangan Syi’ah, ketika Syi’ah 

Isma’iliyah muncul, yakni setelah 

wafatnya Imam Ja’far Shadiq pada tahun 

147H, sedang doktrin imamah muncul 

sebelum Ja’far meninggal. Bahkan, ada 

yang mengatakan, doktrin imamah 

muncul semenjak Syi’ah Zaidiyyah, 

aliran Syi’ah yang muncul terlebih 

dahulu. 

Kedua, menurut para teolog muslim, 

bahwa benih-benih doktrin teologis 

Syi’ah dimunculkan oleh Abdullah bin 

Saba.’ Dialah yang menebar benih-benih 

ini karena mendapat inspirasi dari ajaran 

Kristen dan Yahudi, di antaranya adalah 

doktrin imamah. Abdullah bin Saba’ ini 

hidup pada masa pemerintahan Usman 

dan Ali.  

Dari beberapa penjelasan dari 

kajian di atas dapat disimpulkan, 

sebagaimana pandangan al-Zahabi>, 

bahwa tafsir mazhab Syi’ah adalah tafsir 

al-Qur’an yang muncul dari kalangan 

Syi’ah yang banyak memakai pendekatan 

simbolik (al-tafsir al-ramzi>), yaitu 

mengkaji aspek batin al-Qur’an.119 

Sebagaimana diketahui bahwa 

pengklasifikasian al-Qur’an menjadi dua 

bagian, aspek lahir dan aspek batin, 

merupakan prinsip terpenting dalam 

penafsiran Syi’ah, terutama Syi’ah 

Imamiyah. Karena aspek batin al-Qur’an 

dipandang lebih kaya daripada aspek 

lahirnya.120 

 

B. Tokoh-tokoh Tafsir Mazhab Syiah 

dan Karya Tafsirnya 

Aboebakar Atjeh menulis bahwa 

baik dari orang Syi’ah maupun orang ahl 

 
119Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 218. 
120Abdullah Syamsul A, Ahl al-Bayt 

dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tematik-

Komparatif antara Tafsir Shi’i dengan Tafsir 

Sunni), Ringkasan Desertasi, h. 17. 

al-Sunnah menganggap ‘Ali bin Abi 

T}alib sebagai ahli tafsir pertama dari 

kalangan Syi’ah. Di samping karena 

diklaim sebagai imam Syi’ah, pewaris 

utama Rasulullah. Bahkan ‘Ali juga 

disebut sebagai ahli tafsir pertama di 

dunia Sunni dan ‘Ali tidak hanya berjasa 

mengawasi pengumpulan ayat-ayat 

Qur’an, tetapi juga memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang sejarah turunnya 

ayat dan surat, tentang ayat al-Ahkam, 

mutasyabih, nasikh dan mansukh, bahkan 

ada riwayat yang mengatakan, bahwa ia 

mempunyai enam puluh macam ilmu 

Qur’an, mushafnya penuh dengan 

catatan, seperti masih dapat dilihat 

beberapa lembar darinya dalam 

perpustakaan di Nejef.121 Selanjutnya, 

Ubay bin Ka’ab (w. 30 H) dan ‘Abdullah 

bin Abba>s (w. 68 H). yang memiliki 

karya tafsir, yaitu Tafsir Ibnu Abbas. 

Tafsir ini sering digunakan di kalangan 

Syi’ah.122 

Dari kalangan tabi’in sesudah itu 

di antaranya Maisam bin Yahya al-

Tamanar (w.60H.), seorang khatib Syi’ah 

yang terkenal di Kufah dan seorang ahli 

ilmu Kalam; Said bin Zubair (w. 94 H); 

Abu Saleh Miran dari Basrah (w.sesudah 

abad I H.), beliau adalah murid Ibn 

‘Abbas, Ta>us al-Yamani (w.106 H), 

juga murid Ibn ‘Abbas, yang oleh Ibn 

Taimiyah, Ibn Qutaibah sangat dipuji 

kecerdasannya dan dimasukkan dalam 

 
121Aboebakar Atjeh, Aliran Syiah di 

Nusantara (Jakarta: Islamic Research 

Institute, 1977), h. 16. 
122Aboebakar Atjeh, Aliran Syiah di 

Nusantara, h. 17. Lihat juga Ahmad al-

Syarbasyi, Qissat al-Qur’an (Beirut: Dar al-

Jail, t.th), h. 50. Kitab yang dimaksud 

berjudul Tanwir al-Miqyas (al-Miqbas) min 

tafsir Ibn Abbas, oleh Amin al-Khuli 

dinyatakan kitab ini bukan karya ibn Abbas, 

namun karya Majd al-Din al-Fairuz Abadi, 

penulis kitab al-Qamus al-Muhit. 
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golongan sahabat Ali. Berikutnya adalah 

Imam Muhammad al-Baqir (w.114H.); 

‘Abdul Jarud, seorang Syi’ah yang 

terkenal banyak meriwayatkan dari al-

Baqir mengenai tafsir al-Qur’an; Jabir bin 

Yazid al-Ju’fï (w.127H), yang menulis 

sebuah tafsir; Suda al-Kabir, nama 

aslinya adalah Isma’il bin Abdurrahman, 

juga mempunyai sebuah tafsir yang oleh 

banyak orang dijadikan sumber 

keterangan mengenai ilmu Qur'an.123  

Dalam bidang ‘ulum al-Qur’an 

pun tidak ketinggalan ulama penulis 

Syi'ah yang tcrkemuka. Di antaranya Abu 

Hamzah al-Samali, seorang Tabi’in (w. 

150H.), Abu Jamadah al-Saluli (w. 

pertengahan abad ke-2H.), Abu ‘Ali al-

Hariri (w. pertengahan abad ke-2H.), Abu 

‘Alim bin Faddal (w. akhir abad ke-2H.), 

Abu Talib bin Salah (w. akhir abad ke-

2H), Muhammad bin Khalil al-Barqi (w. 

akhir abad ke-2H), Hisyam bin 

Muhammad al-Said al-Kalbi (w.206H.), 

al-Waqidi (w.207H.), Yunus bin 

Abdurrahman Ali Yatin, Hasan bin 

Mahbub al-Sarrad (w.224 H.), Abu 

‘Usman al-Mazani (w.248H.), 

Muhammad bin Mas’ud Ayyasy, Farrad 

bin Ibrahim, Ali bin Mahziar al-Ahwazi, 

Husain bin Said al-Ahwazi, Hasan bin 

Ahwazi, Hasan bin Khalid al-Barqi 

Ibrahim al-Saqafi (w.283H), Ahmad bin 

Asadi, dan hampir semua keluarga al-

Qummi menulis karya tafsir. Al-Jaludi, 

al-Suli, al-Durjan, al-Musawi, Ibn 

Nu’man, al-T}u>si, al-Tabrasi, al-

Rawandi (w. 573H.) al-Fattal al-Syirazi 

(w.948 H.), al-Sabzawari (w. 910 H.), 

Azwari al-Masyadi, al-Hamdani, al-

Bahrani (w.1107 H.), Jawad bin Hasan al-

Balagi (w.1302H), masing-masing tokoh 

 
123Aboebakar Atjeh, Aliran Syiah di 

Nusantara, h. 16-17. 

ini menerangkan tafsir al-Qur’an yang 

ditinjau dari segala bidang ilmu.124  

Sementara itu, Ignaz Goldziher 

menulis berdasarkan sejarah sastra Syiah 

bahwa Jabir al-Ju’fi (w.128 H./745 M.) 

terhitung sebagai ulama yang pertama 

kali meletakkan dasar-dasar mazhab 

Syi’ah dalam kitab tafsir. Namun kitab 

yang dimaksud tidak ditemukan lagi, 

kecuali melalui cerita yang terpisah-

pisah. Meski demikian yang dapat 

ditemukan adalah kitab tafsir Syi’ah sejak 

abad 3H s/d abad ke-4H. Boleh jadi tafsir 

yang paling tua yaitu kitab Bayan al-

Sa’a>dah fi> Maqa>m al-Iba>dah karya 

Sultan Muhammad bin Hajar al-

Bajakhti>. Kitab ini diselesaikan pada 

tahun 311H./923M, dan telah dicetak di 

Teheran (Iran) pada tahun 

1314H./1896M. Selanjutnya pada abad 

ke-4H muncul karya tafsir Abu al-Hasan 

bin Ibrahim al-Qummi, yang juga telah 

dicetak di Teheran pada tahun 1311 

(1313H)/1893(1895M). Sejak masa inilah 

bermunculan produk-produk tafsir dan 

karya-karya keagamaan dari kalangan 

Syi’ah. Salah satunya adalah kitab tafsir 

yang memiliki pembahasan panjang dan 

terdiri dari 20 juz karya ulama besar 

Syi’ah, Abu Ja’far al-T}usi (w. 460 

H/1068 M).125 

Muhammad Husain al-Zahabi 

menyebutkan beberapa karya tafsir 

Syi’ah secara lebih jelas, meski terdapat 

perbedaan dari segi manhaj (metodologis) 

masing-masing tafsir tersebut. Karya 

 
124Aboebakar Atjeh, Aliran Syiah di 

Nusantara, h. 17-18  
125Ignaz Goldziher, Die Richtungen Der 

Islamischen Koranauslegung diterjemahkan 

dalam bahasa Arab dengan judul Mazahib al-

Tafsir al-Islami oleh ‘Abd al-Halim al-Najjar, 

h. 303-304. 
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tafsir dari kalangan Syi’ah Imamiyah 

Is}na ‘Asyara di antaranya;126 

1. Mir’a>t al-Anwa>r wa Misyka>t al-

Asra>r karya Maula Abdul Latif al-

Kazirani.127 

2. Tafsi>r al-Hasan al-‘Askari> karya 

Al-Hasan al-‘Askari (w. 260 H), Imam 

ke-11 yang juga ayah dari al-Mahdi al-

Muntazar.128  

3. Majma’ al-Baya>n li ‘Ulu>m al-

Qur’a>n karya Abu Ali al-Fadl bin al-

Hasan bin al-Fadl al-Tabarsi al-

Masyhadi (w. 538 H).129 

4. Al-S}a>fi fi> Tafsi>r al-Qur’a>n 

karya Mala Muhsin al-Kasyi, Ulama 

abad 11H.130 

5. Tafsir al-Qur’an karya Abdullah bin 

Muhammad Rid}a al-‘Alawi (w. 1242 

H).131 

6. Baya>n al-Sa’a>dah fi> Maqa>ma>t 

al-‘Iba>dah karya Sultan Muhammad 

bin Haidar al-Khurasani, ulama abad 

14 H).132 

7. Tafsir Muhammad bin Mas’ud bin 

Muhammad bin ‘Iya>sy al-Sulami al-

Kufi, ulama abad ke-13H. 

8. Tafsir ‘Ali bin Ibrahim al-Qumi, ulama 

akhir abad  13H/awal abad ke-14H.  

9. Al-Tibyan karya Abu Ja’far 

Muhammad bin al-Hasan bin ‘Ali al-

T}usi (w. 460H), 

 
126Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 42-45. 
127Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 46-78.  
128Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 79-98. 
129Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 99-145.   
130Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 145-185. 
131Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 186-198.   
132Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 199-234.  

10. Al-Burhan karya Hasyim bin 

Sulaiman bin Ismail al-Husaini 

(w.1107H). 

11. A>la’u  al-Rahman fi Tafsir al-

Qur’an karya Muhammad Jawad bin 

Hasan al-Najafi (w. 1352 H). 

 

Selanjutnya al-Zahabi tidak 

menyebut secara jelas karya tafsir 

tersendiri yang muncul dari kalangan 

Syi’ah Isma’iliyah (Batiniyah), demikian 

pula dari kalangan Syi’ah Babiyah dan 

Bahaiyah. Karena memang dari tiga 

aliran Syi’ah ini tidak banyak kitab tafsir 

yang dijumpai, kalaupun ada, hanya 

berupa teks yang tersebar di beberapa 

kitab, hal ini disebabkan bukan saja 

karena ulama dari kalangan ini tidak 

memfokuskan diri mengarang kitab tafsir, 

tapi juga ketidak mampuan aqidah 

mereka untuk berjalan seiring dengan al-

Qur’an.133 

Kalangan Syiah Zaidiyah dan ahl 

al-Sunnah tampaknya tidak ada 

perbedaan yang berarti dibanding 

kalangan Syiah Imamiyah dan ahl al-

Sunnah. Kitab-kitab tafsir Zaidiyah 

sangat dekat pendekatannya 

pemahamannya dengan tafsir ahl al-

Sunnah. Beberapa karya tafsir dari 

kalangan Syi’ah Zaidiyah di antaranya;134 

1. Tafsir G}arib al-Qur’an karya Imam 

Zaid bin Ali (w.290H).  

2. Tafsir Ismail bin ‘Ali al-Busti al-Zaidi 

(w.420H). 

3. Al-Tahzib karya Muhsin bin 

Muhammad bin Karamah al-Zaidi (w. 

464 H),  

4. Tafsir ‘Atiyah bin Muhammad al-

najwani al-Zaidi (w.665H). 

 
133Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 239. 
134Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 280-284 
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5. Al-Taisir fi al-Tafsir karya Hasan bin 

Muhammad al-Nahwi al-Zaidi (w. 791 

H).  

6. Tafsir Ibn al-Aqdam.  

7. Tafsir Ayat al-Ahkam karya Husain bin 

Ahmad al-Najari. 

8. Al-Samrat al-Yani’ah (Tafsir Ayat al-

Ahkam) karya Syekh Syamsuddin 

Yusuf bin Ahmad bin Muhammad bin 

‘Usman, Ulama Zaidiyah abad ke 19H. 

9. Muntaha> al-Mara>m Syarh Ayat al-

Ahkam karya Muhammad bin al-

Husain.  

10. Tafsir al-Qadi bin ‘Abd al-Rahman, 

ulama abad 13H, dan  

11. Fath al-Qadir karya Muhammad bin 

‘Ali bin ‘Abdullah al-Syaukani (w. 

1250 H) hanya tafsir ini yang lengkap 

30 juz.135 

Dalam perkembangannya, 

ternyata khazanah tafsir mazhab Syiah 

sangat kaya dengan karya-karya tafsir, 

meski ada sebagian yang tidak dapat 

ditemukan lagi, namun demikian masih 

banyak yang tersisa. Hal yang penting 

untuk diakui bahwa ternyata orang-orang 

Syi’ah banyak terkenal sebagai ulama 

dalam segala bidang, dan giat menulis 

dalam berbagai disiplin ilmu sejak abad 

pertama hingga hari ini. 

 

C. Corak dan Metode Tafsir Mazhab 

Syiah 

Merujuk kepada kajian mengenai 

corak tafsir (alwan al-tafsir), corak dan 

metode yang digunakan kalangan Syi’ah 

dalam menafsirkan al-Qur’an sangat 

beragam. Bahkan pada setiap aliran 

dalam mazhab Syi’ah juga berbeda 

metodenya. Setiap aliran tersebut 

memiliki metode tafsir khasnya masing-

masing. Namun secara umum dan perlu 

 
135Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 285-299. 

diketahui, bahwa dalam Syi’ah ada 

beberapa macam aliran.  

Muhammad Husain al-Z|ahabi> 

membaginya ke dalam dua aliran, yaitu 

al-Zaidiyah dan al-Imamiyah. Aliran al-

Imamiyah terdiri dari al-Imamiyah al-

Is}na ‘Asyariyah dan al-Imamiyah al-

Isma’iliyah. Selanjutnya al-Imamiyah al-

Isma’iliyah memiliki tujuh gelaran, yaitu 

al-Isma’iliyah, al-Batiniyah, al-

Qaramitah, al-Haramiyah, al-Sab’iyah, 

al-Babikiyah atau al-Khurmiyah, dan al-

Muhmirah.136 

Dalam penilaian al-Zahabi juga, 

sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

bahwa corak tafsir Syiah secara umum 

adalah tafsir simbolik (al-tafsir al-ramzi), 

Yang menekankan pada aspek batin al-

Qur’an.137 Namun harus dibedakan antara 

tafsir Syi’ah dengan tafsir Sufi. Tafsir 

Sufi menekankan pada aspek batin al-

Qur’an, seperti pada tafsir Syi’ah. Tetapi 

di kalangan Sufi mereka menggunakan 

metode penakwilan ayat-ayat al-Qur’an 

yang berbeda dengan makna lahirnya. 

Yang membedakan penakwilan yang 

dilakukan kalangan Syi’ah dengan 

kalangan Sufi adalah pada adanya 

petunjuk khusus. Kalangan Sufi, dalam 

melakukan takwil, selalu melihat 

petunjuk khusus atau ilham.  

Berbeda dengan kalangan Syi’ah, 

yang cenderung arogan dan tidak 

mengindahkan aturan-aturan dalam 

menggunakan metode takwil. Takwil 

yang mereka pakai hanya didasarkan 

pada kepentingan mereka mencari 

justifikasi untuk mendukung pandangan 

mazhabnya. Akibatnya, makna al-Qur’an 

sering mereka selewengkan demi 

kepentingan mazhab mereka. Sehingga, 

 
136Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 5-10. 
137Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 218.  
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alih-alih mereka mencari makna batin al-

Qur’an, malah makna al-Qur’an mereka 

selewengkan begitu jauh.138 Bagi 

kalangan Syiah, syarat-syarat takwil 

adalah: Pertama, memerhatikan 

munasabah yang dekat antara bentuk 

eksoterik dan esoteriknya. Dengan begitu, 

tidak boleh terjadi keterasingan 

(ajnabiyyah), yaitu tidak adanya 

keterkaitan dengan lafal atau esoterik 

yang ditakwilkan. Kedua, memerhatikan 

susunan dan teliti dalam menanggalkan 

kekhususan yang terdapat dalam 

ungkapan.139 

Sikap mazhab Syiah dalam 

penafsiran al-Qur’an, sebagaimana 

diuraikan di atas, terdiri dan terbagi ke 

berbagai sekte baik ditinjau dari segi ra’yi 

maupun teologis. Dalam hal ini, dari 

sekte gulat (ekstrim) yang menganggap 

‘Ali hingga ke tingkat sederajat dengan 

tuhan, sehingga mereka dikafirkan. Ada 

pula yang kalangan Syiah yang 

berpandangan bahwa ‘Ali lebih utama 

dibanding sahabat-sahabat yang lain, dan 

lebih berhak sebagai wali (khalifah) 

ketimbang sahabat lainnya. Ada juga 

yang berpandangan, tidak menuhankan 

‘Ali tetapi tidak pula menganggap 

sebagai manusia yang dapat saja benar 

atau salah, mereka menganggapnya 

sebagai manusia yang ma’sum. 

Dalam kajian ini akan dibahas 

metode tafsir al-Qur’an masing-masing 

aliran di atas. Agar dari kajian ini dapat 

memberikan gambaran mengenai metode 

 
138Abdullah Syamsul A, Ahl al-Bayt 

dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tematik-

Komparatif antara Tafsir Shi’i dengan Tafsir 

Sunni), Ringkasan Desertasi, h. 17. 
139Nasaruddin Umar, Konstruksi Takwil 

dalam Tafsir Sufi dan Syiah; Sebuah Studi 

Perbandingan (Jakarta: Jurnal Studi al-

Qur’an (JSQ), Vol.II No. 1 tahun 2007), h. 

49. 

tafsir yang digunakan kalangan Syiah 

secara umum; 

1. Metode Tafsir atau Ta’wil dari Syi’ah 

Gulat140 

a. Penakwilan yang dilakukan oleh al-

Saba’iyah. Sekte al-Saba’iyah 

adalah pengikut ‘Abdullah bin 

Saba’ seorang Yahudi yang 

menyatakan dirinya masuk Islam 

namun bersikap ekstrim dalam 

mencintai ‘Ali hingga 

menjadikannya sederajat dengan 

nabi bahkan naik ke tingkat 

ketuhanan, dia menyatakan pula 

bahwa ‘Ali tidak dibunuh akan 

tetapi diangkat ke langit oleh 

Allah. Di antara penakwilannya 

adalah menganggap bahwa ‘Ali 

berada di atas awan, atas dasar ini 

mereka menafsirkan bahwa al-

ra’du (suara guntur) adalah 

suaranya ‘Ali sedang al-barq 

(kilat) adalah senyumannya. 

Olehnya itu bila mereka 

mendengar suara guntur dari langit 

mereka menjawab salam ‘Ali 

dengan ucapan; ‘Alaika al-Salam 

ya Amiral Mukminin. 

b. Penakwilan yang dilakukan oleh 

al-Bayaniyah. Sekte al-Bayaniyah 

adalah pengikut Bayan bin Sam’an 

al-Tamimi, yang beranggapan 

bahwa imamah bermula dari 

Muhammad bin al-Hanafiyah 

hingga keturunan Abi Hasyim 

Abdullah bin Muhammad 

kemudian dari Abu Hasyim sampai 

kepada Bayan bin Sam’an atas 

wasiatnya. Di antara 

penakwilannya adalah 

menganggap bahwa namanya 

tercantum dalam QS. Ali Imran 

(3): 138; 

 
140Lihat Muhammad Husain al-Zahabi, 

Al-Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 12-15. 
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هذا بيان للناس و هدى و  

 ;Dia berkata موعظة للمتقين

saya adalah al-Bayan, saya adalah 

al-Huda dan al-Mau’izah. 

c. Penakwilan yang dilakukan oleh 

al-Mugiriyah. Sekte al-Mugiriyah 

adalah pengikut al-Mugirah bin 

Sa’id al-‘Ajali. Di antara 

penakwilannya adalah 

menganggap bahwa Umar adalah 

sebagai syaitan sebagaimana dalam 

QS. al-Hasyr (59): 16; 

َكَمثَِل الشَّْيَطاِن إِذْ قَاَل  

ا َكفََر قَاَل  ْنَساِن اْكفُْر فَلَمَّ ِلْْلِ

ن ِي بَِريٌء ِمْنَك إِن ِي أََخاُف إِ 

َ َربَّ اْلعَالَِميَن )   ( 16َّللاَّ
Terjemahnya: 

(Bujukan orang-orang munafik itu 

adalah) seperti (bujukan) shaitan 

ketika dia Berkata kepada manusia: 

"Kafirlah kamu", Maka tatkala 

manusia itu Telah kafir, Maka ia 

berkata: "Sesungguhnya Aku 

berlepas diri dari kamu, Karena 

Sesungguhnya Aku takut kepada 

Allah, Rabb semesta alam".141 

d. Penakwilan yang dilakukan oleh 

al-Mansuriyah. Sekte al-

Mansuriyah adalah pengikut Abu 

Mansur al-‘Ajali, yang bergelar al-

Kasf. Dia menganggap bahwa 

Allah mengangkat dirinya naik ke 

langit lalu Allah menyapu 

kepalanya dan berfirman; wahai 

anakku sampaikanlah apa yang ada 

pada diri-Ku. Kemudian Allah 

menurunkannya kembali ke bumi, 

dan menganggapnya dirinya 

sebagai al-Kasf yang jatuh dari 

 
141Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 918.  

langit. Sebagaimana dalam QS. al-

T}ur (52): 44;  

َوإِْن يََرْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساقًِطا 

 (44يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم )
Terjemahnya: 

Jika mereka melihat sebagian dari 

langit gugur, mereka akan 

mengatakan: Itu adalah awan yang 

bertindih-tindih.142 

e. Penakwilan yang dilakukan oleh 

al-Khitabiyah. Sekte al-Khitabiyah 

adalah pengikut Abu al-Khattab al-

Asadi. Dia menakwilkan surga 

sebagai kenikmatan yang ada di 

dunia dan neraka adalah 

kesengsaraannya. Di antara mereka 

ada yang menyatakan bahwa 

seorang yang beriman menerima 

wahyu dari Allah. Dengan berdasar 

pada penakwilan ayat QS. Ali 

Imran (3): 145; 

َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ 

اًل َوَمْن  ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ بِإِذِْن َّللاَّ

يُِردْ ثََواَب الدُّْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها 

ةِ نُْؤتِِه َوَمْن يُِردْ ثََواَب اْْلِخرَ 

ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِريَن 

(145) 
Terjemahnya: 

Sesuatu yang bernyawa tidak akan 

mati melainkan dengan izin Allah, 

sebagai ketetapan yang telah 

ditentukan waktunya. Barang siapa 

menghendaki pahala dunia, niscaya 

kami berikan kepadanya pahala 

dunia itu, dan barangsiapa 

menghendaki pahala akhirat, kami 

berikan (pula) kepadanya pahala 

akhirat itu. Dan Kami akan 

 
142Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 868.  
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memberi balasan kepada orang-

orang yang bersyukur.143 

 

Makna dari ayat ini adalah 

bahwa manusia menerima wahyu 

dari Allah. Dan menyatakan pula, 

bahwa bila lebah dapat menerima 

wahyu dari Allah, lalu mengapa 

manusia tidak bisa menerimanya, 

sebagaimana dalam ayat QS. al-

Nahl (16): 68; 

َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن 

اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن 

ا يَْعِرشُ   (68وَن )الشََّجِر َوِممَّ
Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu mewahyukan 

kepada lebah: buatlah sarang-

sarang di bukit-bukit, di pohon-

pohon kayu, dan di tempat-tempat 

yang dibikin manusia.144 

 

2. Metode Tafsir al-Imamiyah al-Is}na 

Asyariah 

Syiah al-Isna Asyariah, biasa juga 

dikenal dengan nama al-Imamiyah adalah 

kelompok Syiah yang mempercayai 

adanya dua belas imam yang kesemuanya 

dari keturunan ‘Ali bin Abi Talib dan 

Fatimah al-Zahrah, putri Nabi Muhammad 

saw.145 Kelompok ini merupakan 

 
143Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 100. 
144Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 412. 
145Ayatullah Ja’far Subhani, Doctrines of 

Shi’i Islam of Imami Beliefs and Practices 

diterjemahkan dengan judul Syi’ah; Ajaran 

dan Praktiknya oleh Ali Yahya & Heidar Ali 

Azhim (Cet. I; Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 

h. 163-165. Imam dua belas yang dimaksud 

adalah; Imam ‘Ali bin Abi T}alib, Hasan bin 

‘Ali, Husain bin ‘Ali, ‘Ali bin Husain Zainal 

Abidin, Muhammad bin ‘Ali, Ja’far bin 

Muhammad al-Sadiq, Musa bin Ja’far al-

mayoritas penduduk Iran, Irak, serta 

ditemukan pula di beberapa daerah di 

Syiria (Damaskus), Kuwait, Bahrain, 

India, beberapa daerah (bekas) Uni Sovyet. 

Dalam tradisi penafsiran di 

kalangan Syi’ah al-Imamiyah al-Isna 

Asyariah adalah dengan menyesuaikan 

ayat-ayat al-Qur’an dengan prinsip-

prinsip ajarannya, misalnya dengan 

prinsip imamah. Mereka berusaha 

menjadikan al-Qur’an sebagai dalil 

(justifikasi) bagi klaim-klaim mereka. 

Sedang metode yang mereka gunakan 

adalah metode takwil. Seperti yang 

dijelaskan Jalaluddin al-Suyu>ti>, bahwa 

takwil adalah memindahkan makna ayat 

dari makna yang dikehendaki oleh ayat 

tersebut.146 

Misalnya dapat kita lihat dalam 

tafsir Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-

Qur’an, al-Tabarsyi mengemukakan 

penafsiran ayat QS. al-Maidah (5): 55; 

ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن إِ  نََّما َوِليُُّكُم َّللاَّ

اَلةَ  آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ

َكاةَ َوهُْم َراِكعُوَن  َويُْؤتُوَن الزَّ

(55) 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah 

Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 

beriman, yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 

(kepada Allah).147 

 

 
Kazim, ‘Ali bin Musa al-Rida, Muhammad 

bin ‘Ali al-Jawad, Ali bin Muhammad al-

Hadi, Hasan bin Ali al-Askari, Muhammad 

bin Hasan al-Mahdi.  
146Jala>luddin al-Suyu>ti, Al-Itqa>n fi 

‘Ulu>m al-Qur’a>n, Jilid II (Kairo: 

Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 173. 
147Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 169. 
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Al-Tabarsyi, dalam menggunakan 

ayat di atas untuk mengukuhkan 

kepemimpinan ‘Ali bin Abi T}alib. 

Sebagaimana para penafsir sebelumnya 

tidak jauh berbeda, al-Tabarsyi juga 

memaksudkan ayat ini kepada ‘Ali kwh. 

Melihat contoh dalam ayat di atas, 

tampak bagaimana al-Tabarsyi 

menggunakan takwil untuk menakwilkan 

kata  ولى  dan  yang  والذين آمنوا 

ditujukan kepada Sayyidina Ali kwh.148 

Selain al-Tabarsyi, mufassir dari 

kalangan Syi’ah al-Imamiyah al-Is}na 

‘Asyariyah yang lain adalah Mala Muhsin 

al-Kasyi. Berbeda dengan metode yang 

digunakan oleh al-Tabarsyi, Muhsin al-

Ka>syi, dalam tafsirnya al-Sa>fi fi Tafsir 

al-Qur’an al-Karim, memakai metode 

tafsir bi al-ma’sur. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya menggunakan as}ar-

as}ar. Hanya karena bermaksud untuk 

memperkukuh pandangan mazhabnya, 

as}ar-as}ar yang digunakan didominasi 

oleh riwayat-riwayat yang dinisbatkan 

kepada ahl al-bait.149 Misalnya juga 

mengenai pandangan bahwa al-Qur’an 

diturunkan untuk memberikan pujian 

kepada ahl al-bait serta menyalahkan 

musuh-musuh mereka. Untuk 

menerangkan hal ini, al-Kasyi 

menggunakan riwayat Abu Ja’far: 

إذا سمعت هللا ذكر قوما من هذه 

هم، و إذا األمة بخير فنحن 

سمعت هللا ذكر قوما بسوء ممن 

 150مضى فهم عدونا.
Terjemahnya: 

 
148Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 105-109. 
149Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 149. 
150Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 157. 

Apabila engkau mendengar Allah 

menyebutkan suatu kaum dari umat ini 

dengan sebutan baik, maka kitalah 

mereka itu. Dan apabila engkau 

mendengar Allah menyebutkan suatu 

kaum dengan sebutan yang jelek daripada 

umat terdahulu, maka mereka itu adalah 

musuh-musuh kita. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Syi’ah Imamiyah Is}na ‘Asyariyah 

ini lebih banyak memakai metode takwil, 

seperti al-Tabarsyi. Di samping itu, 

mereka juga memakai metode tafsir bi al-

ma’tsur. Hal ini dapat dilihat misalnya 

dalam kitab tafsir al-S}afi karya Imam al-

Ka>syi.  

3. Metode Tafsir Syi’ah Imamiyah 

Isma’iliyah (Batiniyah) 

Syi’ah Imamiyah Isma’iliyah 

dinisbatkan kepada Isma’il bin Ja’far al-

Sadiq. Dinamakan juga al-Batiniyah 

karena memahami al-Qur’an hanya 

secara batin tanpa melihat makna 

zahirnya.151 

Metode penafsiran Syi’ah al-

Imamiyah al-Isma’iliyah atau dikenal 

dengan Syi’ah al-Batiniyah, tidak jauh 

berbeda dengan Syi’ah al-Imamiyah al-

Is}na ‘Asyariyah, yang juga 

menggunakan metode takwil dalam 

upayanya menafsirkan al-Qur’an. Yang 

berbeda, kalangan Syiah al-Imamiyah al-

Isma’iliyah tidak menulis kitab-kitab 

tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat 

al-Qur’an. Mereka hanya melakukan 

penafsiran pada kitab-kitab secara 

terpisah.152 Syi’ah al-Imamiyah al-

Isma’iliyah dalam penakwilan mereka 

terhadap ayat-ayat al-Qur’an terlalu 

bebas, dalam arti tidak mengenal aturan-

 
151Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 235.  
152Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 239. 
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aturan takwil, sebagaimana dalam kajian 

‘ulum al-Qur’an. 

Dalam hal penafsiran al-Qur’an, 

mereka berpendapat bahwa al-Qur’an itu 

memiliki dua makna, makna lahir dan 

makna batin. Dan yang dikehendaki oleh 

golongan Syi’ah al-Imamiyah al-

Isma’iliyah ini adalah makna batin. 

Karena menurut mereka, orang yang 

mengambil makna lahir al-Qur’an akan 

mendapatkan siksaan dari hal-hal yang 

memberatkan dari kandungan kitab suci 

itu.153 Misalnya ketika menafsirkan QS. 

al-Hijr (15): 99; 

َواْعبُدْ َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَِقيُن 

(99) 
Terjemahnya: 

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang 

kepadamu yang diyakini (ajal).154 

 

Mereka memberi tafsiran maksud 

al-yaqin dalam ayat ini adalah ma’rifat 

takwil. Di sisi lain, mereka menghalalkan 

perkawinan dengan saudara-saudara 

perempuan dan semua muhrim lainnya. 

Dengan alasan bahwa saudara laki-laki 

lebih berhak atas saudara perempuan 

mereka, ayahnya lebih berhak atas 

anaknya.155 

Jadi tafsir Syi’ah Imamiyah 

Ismailiyah, atau biasa disebut kaum 

Bathiniyah, dapat dikatakan meski sama 

memakai metode takwil, tetapi cenderung 

arogan dan mengabaikan aturan-aturan 

takwil dalam khazanah ilmu al-Qur’an. 

Di samping itu, kelompok Syi’ah ini tidak 

pernah memiliki satu pun kitab tafsir. 

Penafsiran mereka tersebar di dalam 

 
153 Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 240. 
154Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 399. 
155Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II,, h. 243. 

kitab-kitab karangan ulama mereka, yang 

tidak mengkhususkan diri sebagai kitab 

tafsir. 

 

4. Metode Tafsir Syi’ah al-Babiyah dan 

al-Bahaiyah 

Oleh al-Zahabi>, kelompok ini 

termasuk pendahulu kaum Batiniyah, 

sehingga masih termasuk ke dalam 

kelompok Syi’ah Ismailiyyah. Nama al-

Babiyah dinisbatkan al-Bab yaitu gelar 

dari Mirza ‘Ali Muhammad. Sedangkan 

al-Bahaiyah dinisbatkan kepada 

Bahaullah, gelar Mirza Husain ‘Ali.156 

Tidak jauh berbeda dengan kaum 

Batiniyah, kelompok ini juga 

menggunakan metode takwil. Contohnya 

dapat dilihat ketika menafsirkan ayat QS. 

Yusuf (12) : 4. 

إِذْ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أَبَِت إِن ِي 

َرأَْيُت أََحدَ َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس 

 (4َواْلقََمَر َرأَْيتُُهْم ِلي َساِجِديَن )
Terjemahnya:  

(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada 

ayahnya: Wahai ayahku (Ya’qub bin 

Ishaq bin Ibrahim). Sesungguhnya aku 

bermimpi melihat sebelas bintang, 

matahari dan bulan; kulihat semuanya 

sujud kepadaku."157 

 

Menurut penafsiran Syi’ah al-

Babiyah, bahwa yang dimaksud dengan 

“Yusuf” dalam ayat ini adalah Rasulullah 

dan Husain bin ‘Ali bin Abi Talib. 

Sedang yang dimaksud ‘matahari’ adalah 

Fatimah, dan ‘bulan’ adalah Muhammad. 

 
156Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 255. 
157Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 348. 
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Adapun yang dimaksud ‘bintang’ adalah 

para Imam.158 

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kaum al-Babiyah dan al-Bahaiyah 

tidak jauh berbeda dengan pendahulu 

mereka, yaitu Syi’ah al-Imamiyah al-

Isma’iliyah. Kelompok Syi’ah ini juga 

memakai metode takwil dalam 

penafsirannya. Namun takwil yang 

digunakan justru jauh lebih melenceng 

lagi dari kaum Batiniyah.  

 

5. Metode Tafsir Syiah al-Zaidiyah 

Kelompok Syi’ah al-Zaidiyah 

adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain 

bin ‘Ali bin Abi T}alib. Dibandingkan 

dengan kelompok Syi’ah yang lain, 

kelompok Syi’ah ini lebih moderat dan 

lebih dekat dengan paham Ahl al-Sunnah 

wa al-Jama’ah.159 Dari segi pandangan 

keagamaan, kaum Zaidiyah banyak 

dipengaruhi oleh Mu’tazilah, karena 

memang Imam Zaid pernah berguru 

dengan Was}il bin ‘At}a,’160 pendiri 

aliran Mu’tazilah. Karena lebih dekat 

dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, 

maka metode penafsirannya pun banyak 

menggunakan metode tafsir bi al-

ma’s}ur. 

Demikian pula, karena banyak 

dipengaruhi pandangan Mu’tazilah, 

Syi’ah Zaidiyah juga tidak lepas dari 

metode tafsir bi al-ra’yi. Bahkan dalam 

kitab tafsir Fathu al-Qadir, Imam al-

Syaukani (w.1250H) sampai 

menyebutkan kitab tafsir al-Qurthubi dan 

tafsir al-Zamakhsyari sebagai rujukan 

tafsirnya.161 Misalnya ketika Imam al-

 
158Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 265-266. 
159Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 5-6.  
160Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 280.  
161Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II, h. 286. 

Syaukani menafsirkan tentang para 

kehidupan para syuhada (orang yang mati 

syahid) dalam QS. Ali Imran (3): 169; 

تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل  َواَل 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْندَ َرب ِِهْم  َّللاَّ

 (169يُْرَزقُوَن )
Terjemahnya: 

Janganlah kamu mengira bahwa orang-

orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 

bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya 

dengan mendapat rezki.162 

 

Dalam tafsirnya, Imam al-

Syaukani menjelaskan bahwa orang yang 

mati syahid hidup secara hakiki, bukan 

secara majazi, dan mereka diberi rizki di 

sisi Tuhan mereka. Pendapat ini sesuai 

dengan pendapat jumhur ulama, dan 

berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang 

menyatakan bahwa ruh orang yang mati 

syahid ada dalam rongga perut burung-

burung hijau, mereka mendapatkan rizki, 

dan mereka bersenang-senang.163 

Dari sini dapat dikatakan bahwa 

Syi’ah Zaidiyah cenderung lebih moderat. 

Dari segi ajaran, mereka lebih dekat 

dengan ahl al-sunnah wa al-jama’ah. 

Dalam penafsiran terhadap al-Qur’an, 

mereka memakai metode tafsir bi al-

ma’sur, yang banyak digunakan di 

kalangan kaum Sunni. Pandangan mereka 

juga tidak jauh berbeda dengan aliran 

Mu’tazilah. Tafsirnya pun banyak 

memakai metode tafsir bi al-ra’yi, yang 

banyak dipakai oleh kalangan Mu’tazilah. 

 

III. PENUTUP 

 
162Departemen Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 105. 
163 Muhammad Husain al-Zahabi, Al-

Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II,, h. 293. 
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Dari uraian di atas terkait dengan 

tafsir mazhab Syiah maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tafsir Mazhab Syiah adalah tafsir yang 

beraliran Syi’ah dan latar belakang 

muculnya tafsir ini karena para 

tokohnya mencari justifikasi dari al-

Qur’an untuk melakukan penolakan 

terhadap kepemimpinan ahl al-Sunnah, 

merongrong penguasa Dinasti Bani 

Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, serta 

klaim kesucian atas diri ‘Ali dan para 

imamnya. Tafsir Syi’ah juga muncul 

dengan tujuan memperkuat dan 

melegitimasi doktrin teologis mereka, 

utamanya doktrin imamah. 
2. Tokoh-tokoh Syiah -juga Sunni- 

menganggap ‘Ali bin Abi T}alib 

sebagai ahli tafsir pertama dari 

kalangan Syi’ah. Selanjutnya, Ubay 

bin Ka’ab dan ‘Abdullah bin Abba>s. 

Dari kalangan tabi’in sesudah itu di 

antaranya Maisam bin Yahya al-

Tamanar dan lainnya. Khazanah kitab 

tafsir mazhab Syiah sangat kaya 

dengan karya-karya tafsir, meski ada 

sebagian yang tidak dapat ditemukan 

lagi, namun demikian masih banyak 

yang tersisa.  

3. Corak dan metode tafsir beberapa 

kelompok Syi’ah, terdapat beberapa 

perbedaan yang bisa dilihat. Bahwa 

corak tafsir Syiah secara umum adalah 

tafsir simbolik (al-tafsir al-ramzi).  

Syi’ah al-Imamiyah al-Is}na 

‘Asyariyah lebih banyak memakai 

metode takwil. Di samping itu, mereka 

juga memakai metode tafsir bi al-

ma’tsur. Adapun Syi’ah al-Imamiyah 

al-Ismailiyah, meski sama memakai 

metode takwil, tetapi cenderung 

arogan dan mengabaikan aturan-aturan 

takwil. Kelompok Syi’ah ini tidak 

memiliki satu pun kitab tafsir, 

penafsiran mereka tersebar di dalam 

kitab-kitab karangan ulama mereka. 

Sementara itu, Syiah al-Babiyah dan 

al-Bahaiyah tidak jauh berbeda dengan 

pendahulu mereka, yaitu Syi’ah al-

Imamiyah al-Ismailiyah. Kelompok 

Syi’ah ini juga memakai metode takwil 

dalam penafsirannya. Takwil yang 

mereka pakai jauh lebih melenceng 

lagi dari kaum Bathiniyah. Sedang 

Syi’ah al-Zaidiyah cenderung lebih 

moderat. Dari segi ajaran, mereka 

lebih dekat dengan kaum Sunni, 

menggunakan metode tafsir bi al-

ma’sur. Pandangan mereka juga tidak 

jauh berbeda dengan aliran Mu’tazilah. 

Dan tafsirnya pun banyak memakai 

metode tafsir bi al-ra’yi. 

 

Wallahu A’lam bi al-Sawa>b 
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MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA 

SEKOLAH/MADRASAH  

Oleh: NURBAETI  

ABSTRAK 

Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas  pengertian system informasi manajemen 

adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap semua hal yang terkait dengan 

kebutuhan system informasi pada organisasi tersebut, agar di mampaatkan secara 

berdayaguna dan berhasil guna yang berorientasi bisnis (laba) atau bukan nirlaba. 

Keguanaan sistem informasi banyak interface antara sector public dengan sector privat 

telah meningkat menurut ilmu ukur, pengalaman dalam teknik pengambilan keputusan 

menuntut digunakannya computer dalam ukuran besar dan perlengkapan pengolah data. 

Pengertian manajemen adalah Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang 

terdiri dari tindakan-tindakan: perncanaan, pengorganisasian, penggiatan dan 

pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemampaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya, kegunaan manajemen adalah dapat menciptakan nilai tambah atau added value 

bagi kemakmuran dan kemajuan sebuah badan usaha, Negara, Perguruan Tinggi, 

pengertian manajemen pendidikan adalah suatu system yang dirancang untuk 

menyediakan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan bidang 

pendidikan,  fungsi-fungsi manajemen pendidikan terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penyusun personalia, pengarahan, pentingnya system informasi 

manajemen, dan Pentingnya Manajemen Pendidikan Dalam  Meningkatkan Kinerja 

Sekolah/Madrasah. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sering terdapat ungkapan bahwa 

dunia dewasa ini berada dalam era 

informasi. Dan masyarakat modern 

dikenal sebagai masyarakat 

informasional. Pandangan demikian 

memang benar karena seperti diketahui 

bahwa salah satu penomena yang dewasa 

ini sudah mendunia dan berlansung 

dengan kepesatan yang sangat tinggi ialah 

perkembangan teknologi dan berbagai 

terobosan di bidang informasi. 

Implikasinya pun dalam dunia kenyataan 

sudah sangat beragam sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak ada lagi segi 

kehidupan dan penghidupan yang tidak 

disentuh oleh informasi, baik pada tingkat 

individual, kelompok, semua jenis 

organisasi, pada tingkat Negara bahkan 

dalam hubungan antar organisasi dan 

antar Negara.  
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     Sistem informasi manajemen 

merupakan sistem informasi yang 

menghasilkan    hasil keluaran (output) 

dengan menggunakan masukan (input) 

dan berbagai proses yang diperlukan 

untuk memenuhi tujuan tertentu dalam 

suatu kegiatan manajemen. 

Manajemen pendidikan mempunyai 

tugas membuat keputusan, tetapi tugas ini 

merupakan aspek kritis yang menuntut 

kemampuan manajereal untuk 

mengintegrasikan dan mengembangkan 

berbagai elemen yang relevan ke dalam 

situasi lembaga pendidikan secara 

keseluruhan. Dalam menjalankan 

tugasnya pihak manajemen akan 

dihadapkan pada terbatasnya waktu, 

resiko yang mungkin mengancam 

stabilitas lembaga pendidikan, dan 

keputusan yang diambil harus dapat 

dikomunikasikan pada pihak pelaksana 

(petugas operasional), seperti pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

Untuk menghadapi hambatan maupun 

tantangan lingkungan dan kemampuan 

dalam membuat keputusan,  pihak 

manajemen pendidikan memerlukan 

srategi yang tepat agar tujuan pendidikan 

dapat tercapai secara optimal. Dalam 

menentukan strategi apa yang akan di 

gunakan manajemen pendidikan, 

diperlukan pertimbanganyang tepat 

karena akan menyangkut keberadaan 

lembaga pendidikan di masa yang akan 

datang. 

B. Tujuan dan Kegunaan 

1. Pengkajian ini bertujuan untuk 

mengetahui bahwa Sistem Informasi 

Manajemen sangat erat kaitannya 

dengan pendidikan yang tumbuh dan 

berkembang dengan sangat pesat. 

2. Pengkajian ini bertujuan untuk 

mengetahui bshws antara system 

informasi manajemen dengan 

manajemen pendidikan sangat erat 

kaitannya. 

3. Pengkajian ini dapat di gunakan 

sebagai bahan masukan untuk 

memperbaiki SIM dalam dunia 

pendidikan khususnya di 

sekolah/madrasah. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian SIM 

Pengertian system informasi 

manajemen adalah menjalankan tugas 

dan tanggung jawab terhadap semua hal 

yang terkait dengan kebutuhan system 

informasi pada organisasi tersebut, agar 

di mampaatkan secara berdayaguna dan 

berhasil guna yang berorientasi bisnis 

(laba) atau bukan nirlaba.System 

informasi manajemen yaitu adanya 

kecakapan pemimpin dalam memenej 

organisasi sekolah yang dipimpinnya 

sehingga mampu bersaing guna dan 

berdaya guna pada sekolah yang ada 

disekitarnya. 

Pengertian lain SIM Pendidikan 

adalah suatu system yang dirangcang 

untuk menyediakan informasi guna 

mendukung pengambilan keputusan pada 

kegiatan manajemen (perencanaan, 

penggerakan, pegorganisasian dan 
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penegndalian) dalam lembaga 

pendidikan.164 

Banyak pakar yang telah 

mendefinisikan pengertian system 

informasi manajemen, pakar-pakar 

tersebut diantaranya adalah Donald W. 

Kroeber mengatakan bahwa SIM adalah 

sejumlah proses yang menyediakan 

informasi untuk manajer dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 

Selain itu, Gordon B. Davis menyatakan 

bahwa SIM adalah penyedia informasi 

dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen dengan memampatkan 

perangkat computer. Joseph F. Kelli 

berpendapat bahwa SIM adalah 

perpaduan sumber daya manusia dan 

sumber daya yang berbasis computer 

yang menghasilkan kumpulan 

penyimpanan, komunikasi, dan 

penggunaan data untuk tujuan operasi 

manajemen yang efisien. Soetedjo M. 

berpendapat bahwa SIM merupakan suatu 

metode untuk menghasilkan yang tepat 

waktu bagi manajemen, tujuannya untuk 

menunjang proses pengambilan 

keputusan serta memperbaiki proses 

perencanaan dan pengawasan. 

Di samping pendapat di atas, 

Raymond Mcleoed, Jr mengemukakan 

bahwa SIM adalah suatu system berbasis 

computer yang menyediakan informasi 

bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 

yang serupa. Selain itu dari Wikipedia 

Indonesia (penelusuran google) 

ditemukan definisi SIM sebagai 

 
164Eti Rochaety, Sistem Informasi 

Manajemen Pendidikan,  (Cet.. I : Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005) h.2. 

serangkaian sub system informasi yang 

menyeluruh dan terkoordinasi dan secara 

rasional terpedu dan mampu 

mentransformasi data sehingga menjadi 

informasi lewat serangkaian cara guna 

meningkatkan produktivitas yang sesuai 

dengan gaya dan sifat manajer atas dasar 

criteria mutu yang telah ditetapkan. 

B. Kegunaan SIM 

Banyak interface antara sector 

public dengan sector privat telah 

meningkat menurut ilmu ukur, 

pengalaman dalam teknik pengambilan 

keputusan menuntut digunakannya 

computer dalam ukuran besar dan 

perlengkapan pengolah data. Kebutuhan 

akan system informasi manajemen dapat 

dilukiskan sebagai suatu hirarki pada 

tingkatan. Tingkatan kedua adalah 

kebutuhan system yang dapat 

menyebarkan informasi ke pusat 

pengambilan keputusan. Tingkatan ketiga 

adalah adanya unsure tambahan dari 

teknik pengambian keputusan statistic 

dan matematis yang digabung dalam 

system informasi berkembang. Tingkatan 

keempat adalah adanya system yang 

saling mempengaruhi yang sering disebut 

dengan system manusia mesin. Tingkatan 

kelima adalah adanya pengalihan 

tanggungjawab pengambilan keputusan 

dari manusia ke system informasi 

keputusan. 

System informasi sangat 

dibutuhkan dalam sebuah organisasi, 

sebab manajemen tidak akan dapat 

bekerja secara optimal jika yang 

bersangkutan tidak didukung oleh 
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informasi yang menunjukkans  secara 

tepat dan cepat mengenai situasi dan 

kegiatan usaha yang menjadi tanggung 

jawabnya. Untuk mempercepat proses 

pengambilan keputusan yang benar-benar 

sesuai dengan efektivitas kegiatan 

usahanya maka mutlak diperlukan 

informasi-informasi yang dapat 

dipercaya, yang hanya dapat dihasilkan 

melalui pelaksanaan sebuah system 

informasi yang baik dan benar. 

Sebuah sstem informasi tidaklah 

begitu saja ada, namun harus dibangun 

melalui persiapan-persiapan yang 

sempurna. Tak pernah ada satupun 

system informasi yang benar-benar sesuai 

dengan manajemen suatu organisasi. 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang 

cermat untuk mengetahui bentuk system 

informasi spesifik.165 

 

C.Pengertian Manajemen 

“Siapa yang membutuhkan 

manajemen?” pertanyaan ini sering 

dijawab : “perusahaan bisnis” ! tentu saja 

benar sebagian, tetapi tidak lengkap, 

karena manajemen juga dibutuhkan untuk 

semua tipe kegiatan yang diorganisasi 

dan dalam semua tipe organisasi. Dalam 

praktek, manajemen dibutuhkan di mana 

saja orang-orang bekerja bersama 

(organisasi) untuk mencapai suatu tujuan 

bersama.  

 
165 Edi Purwono,  Kebijakan dan 

Prosedur Penyelenggaraan  Sistem Informasi 
Manajemen,  (yokyakarta,:CV. Andi Offset,  

2006), h. 3. 

Di lain pihak setiap manusia 

dalam perjalanan hidupnya selalu akan 

menjadi anggota dari beberapa macam 

organisasi, seperti organisasi sekolah, 

perkumpulan olah raga, kelompok musik, 

militer ataupun organisasi perusahaan. 

Organisasi-organisasi ini mempunyai 

persamaan-persamaan dasar, walaupun 

dapat berbeda satu dengan yang lain 

dalam beberapa hal. Sebagai contoh, 

organisasi perusahaan atau departemen 

pemerintah dikelola secara lebih formal 

disbanding kelompok olahraga atau rukun 

tetangga. Persamaan ini  tercermin pada 

fungsi-fungsi manajerial yang dijalankan.  

Menurut Stoner “Manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya-sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan.166 

 

Dari definasi di atas terlihat bahwa 

Stoner telah menggunakan kata proses, 

bukan seni. Mengartikan manajemen 

sebagai seni mengandung arti bahwa hal 

itu adalah kemampuan atau ketrampilan 

pribadi Suatu proses adalah cara 

sistematik untuk melakukan pekerjaan 

.Manajemen didefinisikan sebagai proses 

karena semua manajer, tempat 

memperdulikan kecakapan atau 

ketrampilan khusus mereka, harus 

 
166T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 

Dosen Fakultas ekonomi Universitas Gajhah 

Mada, (Cet XVI) BPFE yokyakarta, juli 2000, h. 

8. 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

yang saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang mereka inginkan.  

Menurut George R. Terry mendefinisikan 

manajemen dengan memandangnya dari 

sudut proses :  

“Manajemen merupakan sebuah 

proses yang khas, yang terdiri dari 

tindakan-tindakan: perncanaan, 

pengorganisasian, penggiatan dan 

pengawasan, yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemampaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya”.167 

Definisi Terry tersebut mencakup 

sekaligus fungsi-fungsi fundamental 

dalam bentuk tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan untuk mencapai sasaran 

yang telah ditentukan itu. 

Menurut Pangklaykim. J dan Hazil Tanzil 

: 1984 : 

Manajemen adalah fungsi dari dewan 

manajer (biasanya dinamakan 

manajemen), untuk menetapkan 

politik kebijaksanaan mengenai apa 

macam produk yang akan dibuat, 

bagaimana membiayainya, 

menyalurkannya, memberikan 

service dan memilih serta melatih  

pegawai dan lain-lain factor yang 

mempengaruhi kegiatan suatu usaha, 

lebih-lebih lagi manajemen 

bertanggung jawab dalam membuat 

 
167Onong Unchana Efendi, Sistem 

Informasi Manajemen,  (Cet. IV, penerbit Mandar 

Maju Bandung,  1996),  h. .7. 

suatu susunan organisasi untuk 

melaksanakan kebijaksanaan itu.168 

D.Kegunaan Manajemen 

Seperti telah dikutip oleh Tenri 

Abeng dalam ungkapan al-marhum Peter 

guru manajemen sejagad telah dikatakan 

bahwa maju mundurnya satu badan usaha 

atau Negara atau sekolah tergantung pada 

“ leadership” atau kepemimpinan  yang 

dimilikinya. 

Apa yang membuat sebuah badan 

usaha, Negara atau sekolah dapat maju 

tumbuh dan berkembang, tidak lain dari 

pada terjadinya proses penciptaan nilai 

tambah, kepemilikan sumber daya-

sumber daya yang relative terbatas. 

Selanjutnya Tenri Abeng berdalih “hanya 

manajemen dan manajemen sajalah yang 

dapat menciptakan nilai tambah atau 

added value bagi kemakmuran dan 

kemajuan sebuah badan usaha, Negara, 

Perguruan Tinggi”.169  

E.Pengertian Manajemen Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan, 

keberadaaan  system informasi 

merupakan salah satu komponen yang 

tidak dapat di pisahkan dari aktivitas 

pendidikan itu sendiri. Kedua domain ini 

memiliki tingkat ketergantungan yang 

cukup tinggi dalam membentuk 

kerakteristis dunia pendidikan tersebut. 

Menajemen dalam menggambarkan 

 
168Abdulsyani: Manajemen Organisasi; 

(Cet I Penerbit PT. Bina Aksara Bandar lampung, 

1987) h. 9 
169Tenri Abeng , Makalah Pada Seminar 

Kuliah Perdana Magister Manajemen Universitas 

Muhammadiyah ,( Makassar 2007) h.2  
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hubungan kedua aspek tersebut di mana 

pendidikan sebagai penggerak (drave) 

terhadap sistem informasi pendidikan, 

sedangkan sistem informasi pendidikan 

akan menjadi penentu kinerja pendidikan. 

Dalam hal ini terdapat perspektif yang 

melihat bahwa dunia pendidikan dan 

sistem informasi berada dalam 

lingkungan mikro lembaga - lembaga 

pendidikan, juga merupakan bagian 

makro dunia pendidikan secara 

keseluruha. Peranan masyarakat, 

pemerintah, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, kebutuhan masyarakat, 

dan globalisasi merupakan beberapa 

contoh komponen makro yang 

perilakunya tidak dapat di kendalikan 

oleh sebuah lembaga pendidikan. Kedua 

perspektif di atas harus dapat di pelajari 

dan di analisis agar dapat memberikan 

gambaran mengenai keberadaan 

lingkungan mikro dan makro tempat 

beroperasinya sistem informasi 

pendidikan. Lebih jauh lagi hal ini dapat 

membantu para pengambil kebijakan 

bidang pendidikan dalam memutuskan 

strategis apa yang tepat untuk di terapkan 

dalam melakukan pengendalian dan 

monitoring terhadap komponen-

komponen pendidikan. Ada sebuah 

berangka pemikiran yang dapat melihat di 

mana sebenarnya posisi sistem informasi 

dalam berangka mikro dan makro 

lembaga pendidikan (Cash, 1992).  

 Dalam sebuah lembaga pedidikan 

memiliki komponen – komponen yang di 

perlukan untuk menjalankan operasional 

pendidikan, seperti siswa/mahasiswa, 

sarana-prasarana, struktur organisasi, 

proses, sumber daya manusia (tenaga 

pendidik), dan biaya organisasi. Adapun 

sistem informasi terdiri dari komponen-

komponen penduduk lembaga pendidikan 

untuk menyediakan informasi yang di 

butuhkan pihak pengambil keputusan saat 

melakukan aktivits pendidikan. 

Sistem informasi terbentuk dari 

komponen-komponen perangkat keras 

(Hardware), perangkat lunak (softwar), 

dan peranglat manusia (brainware). 

Dalam teori menajemen untuk 

menjalankan sebuah lembaga pendidikan, 

strategis lembaga pendidikan dan strateg 

sistem informasi harus saling mendukung 

sehingga dapat menciptakan keunggulan 

bersaing (Competitive Advantage) 

lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

Jika di lihat dari perspektif makro, di luar 

lembaga pendidikan terlihat ada dua 

domain, yaitu lembaga pendidikan 

pesaing dan sistem informasinya yang 

memiliki komponen yang sama. Selain 

itu terdapat komponen pemerintah 

sebagai penyusun kebijakan dan 

peraturan bidang pendidikan, masyarakat, 

dan lain sebagainSelain itu terdapat 

komponen pemerintah sebagai penyusun 

kebijakan dan peraturan bidang 

pendidikan, masyarakat, dan lain 

sebagainya. Komponen lembaga 

pendidikan eksternal ini secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap komponen lembaga pendidikan 

secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap komponen lembaga 

pendidikan secara internal. Dari sisi 

sistem informasi, faktor eksternal yang 

ada adalah perkembangan teknologi, baik 
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perangkat keras maupun perangkat 

lunaknya.  

System informasi manajemen 

pendidikan merupakan perpaduan antara 

sumber daya manusia dan aplikasi 

teknologi informasi untuk memilih, 

menyimpan, mengolah, dan mengambil 

kembali data dalam rangka mendukung 

proses pengambilan keputusan bidang 

pendidikan. 

Pengertian lain Sistem Informasi 

Manajemen Pendidikan adalah suatu 

system yang dirancang untuk 

menyediakan informasi guna mendukung 

proses pengambilan keputusan bidang 

pendidikan. 

 F. Fungsi-Fungsi Manajemen    

1. Perencanaan 

Rencana- rencana dibutuhkan 

untuk memberikan kepada organisasi 

tujuan-tujuannya dan menetapkan 

prosedur terbaik untuk pencapaian 

tujuan-tujuan itu. Disamping itu, rencana 

memungkinkan :  

a. Organisasi bisa memperoleh dan 

mengikat sumber daya-sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. 

b Para anggota organisasi untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

konsisten dengan berbagai tujuan dan 

prosedur terpilih, dan 

c. Kemajuan dapat terus dimonitor dan 

diukur, sehingga tindakan korektif dapat 

diambil bila tingkat kemajuan tidak 

memuaskan.170 

Perencanaan adalah pemilihan 

atau penetapan-penetapan tujuan-tujuan 

organisasi, penentuan strategi, 

kebijaksanaan, proyek, program, 

prosedur, metoda, system, anggaran dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan.  

2. Pengorganisasian 

Setelah para manajer menetapkan tujuan-

tujuan dan menyusun rencana-rencana 

atau program-program untuk 

mencapainya, maka mereka perlu 

merangcang dan mengembangkan suatu 

organisasi yang akan dapat melaksanakan 

berbagai program tersebut secara sukses. 

 Pengorganisasian adalah 

penentuan sumber daya-sumber daya dan 

kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi perangcangan 

atau pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang akan dapat 

membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, 

penugasan tanggung jawab tertentu dan 

kemudian pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individu 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Fungsi ini menciptakan struktur formal di 

mana pekerjaan ditetapkan, di bagi dan 

dikoordinasikan. 

3.Penyusunan Personalia 

 
170Tenri Abeng , Makalah Pada Seminar 

Kuliah Perdana Magister Manajemen Universitas 

Muhammadiyah , (Makassar, 2007),  h. 23. 
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Penyusunan personalia adalah 

penarikan latihan dan pengembangan, 

serta penempatan dan pemberian orientasi 

para karyawan dalam lingkngan kerja 

yang menguntungkan dan produktif. 

Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen 

menentukan persyaratan-persyaratan 

mental, phisik, dan emosional untuk 

posisi jabatan yang ada melalui analisa 

jabatan dan kemudian menarik karyawan 

yang diperlukan dengan karakteristik-

karakteristik personalia tertentu seperti 

keahlian, pendidikan, umur, latihan dan 

pengalaman. Fungsi ini mencakup 

kegiatan-kegiatan seperti pembuatan 

system penggajian untuk pelaksanaan 

kerja yang efektif, penilaian karyawan 

untuk promosi atau bahkan demosi dan 

pemecatan serta latihan dan 

pengembangan karyawan. 

4.Pengarahan  

Sesudah rencana dibuat, 

organisasi di bentuk dan disusun 

personalianya, langkah berikutnya adalah 

menugaskan karyawan untuk bergerak 

menuju tujuan yang telah ditentukan. 

Fungsi pengarahan secara sederhana 

adalah untuk membuat dan mendapatkan 

para karyawan melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereke lakukan. 

Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya,dan 

kekuasaan pemimpin serta kegiata 

kepemimpinan serta komunikasi, 

motivasi dan disiplin.  

Pengawasan 

Semua fungsi terdahulu tadak akan 

efektif tanpa fungsi pengawasan, atau 

sekarang banyak digunakan istilah 

pengendalian. Pengawasan adalh 

penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana 

telah ditetapkan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun 

negative. Pengawasan positif mencoba 

untuk mengetahui apakah tujuan 

organisasi dicapai dengan efisien dan 

efektif. Pengawasan negative mencoba 

untuk menjamin bahwa kegiatan yang 

tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak 

terjadi atau terjadi kembali.171 

5. Pentingnya Sim Dalam 

Manajemen Pendidikan 

Kecepatan perkembangan 

tekhnologi informasi sangat tinggi 

sehingga sangat sulit bagi lembaga 

pendidikan untuk menyusun strategi 

mempertahankan eksistensinya dalam 

jangka panjang .Ada tiga kunci utama 

yang mendukung teknologi informasi 

untuk dijadikan aset lembaga pendidikan 

dalam jangka panjang, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Sumber Daya Manusia  

 Sumber daya manusia adalah para 

stap penanggung jawab perencanaan dan 

pengembangan teknologi informasi pada 

sebuah lembaga pendidikan. Dengan 

demikian, para staf tersebut benar-benar 

memiliki tanggung jawab terhadap 

pengoperasian teknologi informasi, 

memiliki kompetensi untuk memecahkan 

 
171Tenri Abeng , Makalah Pada Seminar 

Kuliah Perdana Magister Manajemen Universitas 

Muhammadiyah ,( Makassar 2007),  h. 25.  
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masalah yang dihadapi lembaga 

pendidikan sehari-hari, dan selalu 

mencari kesempatan menggunakan 

teknologi informasi untuk kemajuan 

lembaga pendidikan tersebut. Melalui 

kombinasi aktivitas seperti pelatihan, 

pengalaman bekerja, kemampuan 

manajerial, dan kepemimpinan yang 

berkualitas, staf teknologi informasi 

tersebut akan memiliki pengetahuan dan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

 Factor SDM  yang menjadi staf  

pengembangan teknologi informasi pada 

lembaga pendidikan harus memiliki tiga 

dimensi berikut. 

a) Keahlian teknis sumber daya 

manusia sangat dibutuhkan dalam 

dunia pendidikan, mengingat 

cepatnya perkembangan teknologi 

informasi yang terjadi. Keahlian 

teknis yang dimiliki seorang staf 

teknologi informasi terutama 

untuk selalu mempelajari hal-hal 

yang baru. 

b) Pengetahuan mengenai dunia 

pendidikan biasanya diperoleh 

dari   hasil interaksi antar SDM 

yang terlibat dalam dunia 

pendidikan, dan mengetahui 

proses operasional lembaga 

pendidikan yang menggunakan 

bantuan teknologi informasi serta 

kemungkinan untuk 

meningkatkan nilai tambah bagi 

lembaga pendidikan tersebut. 

c) Orientasi pada pemecahan 

masalah. Hal ini tidak terbatas 

pada karakteristik  SDM secara 

tradisional yang hanya terpaku 

pada tugas-tugas rutin. Akan 

tetapi SDM yang dibutuhkan 

cenderung merupakan kumpulan 

orang yang selalu berpikir kritis 

dan kreatif dalam memecahkan 

masalah yang terjadi pada 

lembaga pendidikan. 

b. Teknologi  

 Seluruh infrastruktur teknologi 

informasi, termasuk perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak 

(software)dipergunakan secara bersama-

sama dalam proses operasional lembaga 

pendidikan karena merupakan tulang 

punggung terciptanya system yang sering 

terintegrasi, dengan biaya yang relative 

terjangkau, untuk biaya operasional, 

pengembangan, maupun biaya 

pemeliharaan. Dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang 

lembaga pendidikan harus 

mengembangkan infrastrukturnya. 

c. Relasi  

 Relasi adalah hubungan teknologi 

informasi dengan pihak manajemen 

lembaga pendidikan sebagai pengambil 

keputusan. Menjalin suatu relasi berarti 

membagi suatu resiko dan tanggung 

jawab. Dalam mewujudkan relasi ini 

harus didukun oleh pimpinan tertinggi 

dari lembaga pendidikan sehingga akan 

bertanggung jawab pada aplikasi 

teknologi informasi yang berorientasi 

terhadap proses bukan berdasarkan fungsi 

organisasi. Di samping itu, pimpinan 

tertinggi lembaga pendidikan diharapkan 

mampu memutuskan skala prioritas 

pengembangan dan inflementasi dari 

teknologi informasi berdasarkan skala 

kepentingan lembaga pendidikan, serta 
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harus dituangkan dalam cetak biru 

panduan perencanaan dan pengembangan 

system informasi manajemen.172 

6. Pentingnya Manajemen 

Pendidikan Dalam  Meningkatkan 

Kinerja Sekolah/Madrasah 

 

Manajemen pendidikan 

mempunyai tugas membuat keputusan, 

tetapi tugas ini merupakan aspek kritis 

yang menuntut kemampuan manajerial 

untuk mengintgrasikan dan 

mengembangkan berbagai elemen yang 

relevan ke dalam situasi lembaga 

pendidikan secara keseluruhan. Dalam 

menjalankan tugasnya pihak manajemen 

sekolah akan dihadapkan pada 

terbatasnya waktu, resiko yang mungkin 

mengancam stabilitas pendidikan yang 

ada di sekolah, dan keputusan yang 

diambil harus dapat dikomunikasikan 

pada pihak pelaksana( petugas yang ada 

di sekolah, seperti pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 Sebelum menentukan langkah-

langkah strategi yang harus dipilih dalam 

manajemen pendidikan, akan dijelaskan 

terlebih dahulu strategi.  

Menurut Glueck (1998:6) strategi 

adalah satu kesatuan rencana yang 

kompherehensif dan terpadu yang 

menghubungkan kekuatan strategi 

organisasi dengan lingkungan yang 

 
172Eti Rochaety-Pontjorini 

Rahayuningsih Prisma Gusti Yanti: Sistem 
Informasi Manajemen Pendidikan, (Cet II, 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) h. 26 

dihadapinya, kesemuanya menjamin agar 

tujuan organisasi tercapai. 

  Menurut Robson (1997:5) strategi 

merupakan pola keputusan dari alokasi 

sumber yang dibuat untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

 Selanjutnya menurut Gluech, 

manajemen strategi adalah sejumlah 

strategi yang efektif untuk membantu 

mencapai sasaran organisasi. 

 Manajemen strategi meupakan 

keputsan memilih strategi tersebut, agar 

memberikan dampak pada kemajuan 

organisasi melalui, aktivitas analisis,  

pemilihan dan implementasi strategi yang 

telah ditetapkan. (Johnson and scholes 

1993:153). 

 Pentingnya Manajemen 

Pendidikan dalam meningkatkan kinerja 

sekolah karena : 

- Dapat digunakan untuk 

memperlancar fungsi-fungsi 

manajemen sekolah. 

- Dapat mengidentifikasi system 

manajemen 

- Dapat mengidentifikasi data yang 

dibutuhkan 

- Dapat merumuskan model 

pengumpulan data. 

- Dapat memampaatkan System 

Informasi Manajemen.   

7. Peranan Manajer Dalam 

Pemampaatan Sim 

Peranan menjawab pertanyaan apa 

yang sebenarnya yang dilakukan oleh 

seorang manajer di dalam menjalankan 

kewajiban-kewajibannya. Istilah peranan 

kita pinjam dari panggung teater untuk 
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mencoba menjelaskan apa saja yang biasa 

dimainkan oleh seorang actor. Manajer 

adalah seperti aaktor dipanggung teater, 

ia bias memeinkan peranannya sebagai 

kewajiban yang tidak boleh tidak harus 

dimainkan.  

Suatu peranan di rumuskan sebagai 

suatu rangkaian perilaku yang teratur, 

yang di timbulkan karena suatu jabatan 

tertentu, atau karena adanya suatu kantor 

yang mudah di kenal. Kepribadian 

seseorang barangkali juga amat 

mempengaruhi bagaimana peranan harus 

di jalankan.  

Peranan timbul karena seorang 

manajer memahami bahwa ia bekerja 

tidak sendirian. Dia mempunyai 

lingkungan, yang setiap saat ia perlukan 

untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas 

dan beraneka macamnya, dan masing 

masing manajer akan mempunyai 

lingkungan yang berlainan. Tetapi 

peranan yang harus di mainkan pada 

hakikatnya tidak ada perbedaan. 

 Baik manajer tinggi atas, tengah 

maupun bawah akan mempunyai jenis 

peranan yang sama, hanya berbeda 

lingkungan yang akhirnya membuat 

bobot peranan itu sangat berbeda. 

Seorang manajer atas melihat 

lingkungannya selain stafnya maka 

tampak beberapa pesaing ( Competitors ) 

rekanan ( Suppliers ), pejabat pemerintah 

( Bureaucrats ) dan lain lain. Kepala Sub 

Bagian atau manajer tingkat tengah 

melihat lingkunganya akan terdiri dari 

beberapa kelompok pegawainya, Kepala 

Kepala Bagian lainnya, mungkin rekanan 

yang berada di luar struktur 

organisasinya, dan lain sebagainya. 

Manajer tingkat bawah, barangkali hanya 

melihat pekerja pekerja, tukang ketik, 

pesuruh kantor, tukang pembersih, dan 

lain sebagainya. Semuanya itu baik 

manajer atas, tengah, maupun bawah 

haruslah mengatur dan menjalankan 

organisasi di dalam suatu kompleksitas 

lingkungan.  

Ada empat peranan manajemen yang 

harus di laksanakan oleh manajer jika 

organisasi yang di pimpinnya bias 

berjalan secara efektif. Empat peranan itu 

menurut Ichak Adizes ialah: 

memproduksi, melaksanakan, melakukan 

informasi, dan memadukan ( Integrating 

). Peranan Adizes ini tidak bakal di 

terangkan banyak dalam buku ini, karena 

empat peranan tersebut pada umumnya 

telah menjadi peranan yang lazimdi 

lakukan oleh manajer manajer 

perusahaan.  

Peranan manajer yang dimaksud 

adalah peranan yang di temukan oleh 

Henry Mintzberg. Menurut Mintzberg 

ada 3 peranan utama yang di mainkan 

oleh setiap manajer di manapun letak 

hierarkinya. Dari 3 peranan utama ini 

kemudian olehnya di perinci menjadi 10 

peranan. Manajer atas, tengah dan bawah 

melakukan peranan ini. Peranan-peranan 

itu antara lain.  

a. Peranan Hubungan Antar Pribadi 

(Interpersonal Role )  

b. Peranan yang Berhubungan 

Dengan Informasi (Informational 

Role) 
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c. Peranan Pembuat Keputusan 

(Decisional Role ).173 

8.  Pentingnya Sim Dalam 

Meningkatkan Kinerja 

Sekolah/Madrasah 

  Daftar informasi meningkatkan 

kinerja sekolah/madrasah : 

a. Tanggal Lahir 

b. Jenis kelamin 

c. Bidang studi 

d. Tingkat keterampilan 

e. Lamanya bekerja 

f. IQ 

g. Minat 

h. Bakat  

i. Status Kesehatan  

j. Umur 

 

Peningkatan Kualitas SDM 

a.Jenis pelatihan yang relepan 

b.Kualitas instruktur 

c.Lama pelatihan 

d.Kapasitas unit 

e.Kebutuhan pada setiap unit 

 

Keadaan lembaga pendidikan 

a. Dosen yang berkualitas dan 

berkecukupan 

b. Staf administrasi.174 

 

 

 

 

 
173Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam 

Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku, (Cet. VI, 

PT, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995) h. 10. 
174Home Blog Pkotas Vidio Music 

Calender Reviews Links For Everyone (juni 

2007) 

SIMPULAN 

A. Simpulan 

1. SIM sangat dibutuhkan oleh semua 

bentuk organisasi dalam 

menjalankan proses manajerial 

termasuk sekolah, karena SIM 

dapatlah membantu penyediaan dat 

dan informasi yang cepat dan akurat 

2. Dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen dan kegunaannya maka 

segala kebutuhan dalam bidang 

usaha maupun urusan sekolah akan 

segera tercapai dan terlaksana secara 

optimal. 

3. Ketidak tercapaian segala 

manajemen disebabkan oleh 

kurangnya sumber daya manusia 

yang berkaitan dengan SIM. 

 

B. Saran 

 

1. Untuk meningkatkan kinerja sekolah 

maka perlu kiranya SIM dijadikan 

momentum utama oleh semua pihak 

dalam bidang usaha, Negara maupun 

sekolah. 

2. SIM masih sangat perlu 

disosialisasikan di seluruh instansi 

maupun pihak yang terkai di 

dalamnya. 
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