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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
uku ini berjudul “Leadership Ummahatul Mukminin dalam 

Pendidikan Islam” yang menguraikan berbagai petunjuk yang 

dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan Islam ditinjau dari 

kepemimpinan Ummahatul Mukminin.  

Pada hakekatnya manusia adalah mahluk yang berdiri sendiri 

dimana setiap individu manusia tidak dapat menjauhkan diri dari 

kepemimpinan diri sendiri, keluarga dan dalam masyarakat. 

Prinsip di dalam hidup yang diwujudkan dalam bentuk 

kerjasama yang baik utamanya dalam kepemimpinan dalam 

keluarga yang perlu adalah kesadaran antara tugas dalam rumah 

tangga sehingga terciptalah suatu kepemimpinan dalam 

pendidikan yang baik. 

Sifat kepemimpinan Ummahatul Mukminin sebagai tokoh 

pemimpin di kalangan kaum wanita Islam dimana nilai 

kepemimpinan mereka sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembentukan kepribadian wanita Islam. 

Bahwa sebagai istri rasul yang ajarannya tegak di atas 

bimbingan dan pimpinan Allah SWT tentu saja dalam memimpin 

anak-anak dalam rumah tangga dan ibu wanita arab di luar 

B 
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rumah tangga maka kepemimpinan dan tuntunannya senantiasa 

relevan dengan nilai-nilai tuntunan dan bimbingan Rasulullah 

SAW dengan demikian nilai edukatif leadership-nya adalah sejalan 

dengan pendidikan Islam. 

Bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang penuh dengan nilai-

nilai ajaran Islam bila dan dimanapun juga tetap konsisten untuk 

dipergunakan oleh setiap orang dan dalam bentuk pendidikan 

Islam dewasa ini.  

Kepemimpinan Ummahatul Mukminin (Sitti Aisyah) 

sehingga para wanita dewasa ini dapat mengambil sebagai 

pedoman dalam tugas mereka sebagai pendidik anak-anak yang 

pertama dan utama.  

Pendidikan dalam rumah tangga adalah merupakan 

pendidikan pertama yang dalam hal ini banyak diperankan oleh 

ibu-ibu rumah tangga maka dengan membahas tentang peranan 

leadership Ummahatul Mukminin akan memberikan pengetahuan 

kepada ibu-ibu tentang cara membina rumah tangga dan sekaligus 

mendidik anak-anaknya. 

Dalam rumah tangga pelaksanaan pendidikan ibu yang 

bertanggung jawab mengurus dan mengatur dan menjadikan 

rumah tangga itu sesuai tempat keluarga mengemukakan isi 

hatinya dan kasih sayangnya baik terhadap suami dan anak-

anaknya. 

Dalam pemeliharaan hidup bersama dalam rumah tangga 

muslim harus memancarkan cahaya al-quran, cahaya ibadah oleh 

penghuninya, mereka melaksanakan shalat, puasa dan lain-lain 

ibadah Islam mereka berkata benar dan jujur. 

Untuk memperbaiki pribadi maka Ummahatul Mukminin 

mengajarkan keimanan yang kuat kepada segenap insan ini 

terbukti dengan praktek beliau waktu mula-mula meng-

embangkan agama Islam adalah dasar  

1. I’siqad/Akidah 

2. Ahlaq (budi pekerti) 

3. Tindak luhur (kekuasaan) 

4. Perundangan 



 v

Tugas wanita (Ummahatul Mukminin) dalam membina 

kesejahteraan hidup, baik dalam keluarga maupun dalam 

masyarakat sebagaimana yang dimaksud bahwa bila wanita itu 

baik maka baiklah masyarakat oleh sebab itu ditangan wanitalah 

yang membangun dan memupuk prilaku kemanusiaan, 

memelihara dan mempersiapkan generasi mendatang. 

Wanita adalah yang bisa diandalkan untuk memimpin 

permasalahan dalam keluarganya sendiri mengingat keududukan 

wanita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya menurut 

Islam adalah pemimpin dirumah, suami bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya. 

Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan untuk wanita 

dalam rumah tangga bukan berarti bahwa ibu tidak boleh 

memegang pimpinan selain dari keluarga tetapi semuanya itu 

harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari sifat 

kewanitaannya. 

Gowa, Maret 2019 

Penulis
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Bagian 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

endidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya,

pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dalam

lingkungan keluarga, pendidikan merupakan suatu kegiatan 

melibatkan dua pihak yaitu subjek pendidikan dan objek 

pendidikan yang menerima pendidikan Islam telah menggariskan 

para pendidik (orangtua) dan orang yang bertanggungjawab 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka sebagai 

pemimpin yang bertanggungjawab melaksanakan dan 

menanamkan rasa kasih sayang. 

Permasalahan pendidikan dalam menggeluti kepemimpinan 

utamanya kepemimpinan dalam rumah tangga. Pendidikan 

agama menjadi kunci bagi pendidikan agama secara keseluruhan. 

Dan inti kepemimpinan dalam rumah tangga ialah hormat kepada 

Tuhan, kepada orangtua oleh karena itu pendidikan agama suatu 

hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan 

P 
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suatu faktor yang dominan dan bahkan yang paling terdepan 

dalam rangka proses pembangunan suatu bangsa menjadi kunci 

utama atau titik perhatian utama bagi komponen masyarakat yang 

berkompeten terhadap pendidikan tersebut. Untuk lebih proaktif 

melakukan langkah-langkah dan upaya pendidikan dimasa depan 

baik melalui jalan formal non formal maupun informal.  

Ummahatul mukminin sebagai tokoh pemimpin dikalangan kaum 

wanita Islam, dimana nilai kepemimpinan mereka sangat besar 

pengaruhnya terhadap pembentukan ahlak wanita Islam, bahwa 

nilai-nilai kepemimpinan yang penuh nilai-nilai ajaran Islam bila 

dan dimanapun juga, tetap konsisten untuk dipergunakan oleh 

setiap orang dan dalam bentuk pendidikan Islam dewasa ini.  

Karya sarjana muslim tentang pendidikan agama dalam rumah 

tangga ternyata cukup banyak dan mendalam.  Mereka ini 

semuanya mengetahui bahwa pendidikan agama dalam rumah 

tangga itu amat penting bagi perkembangan keagamaan anak 

selanjutnya.  Karena memahami pentingnya kepemimpinan dan 

pembinaan kesejahteraan anak, pemerintah Republik Indonesia 

telah mengeluarkan undang-undang tentang ini pada tahun 1979 

bertepatan dengan tahun anak Internasional.  Undang-undang 

yang menjadi landasan hukum bagi pembinaan anak yaitu 

undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.  Hal 

ini sangat penting.  Dengan pandangan hidup Pancasila 

pembangunan selalu memandang manusia sebagai titik sentral 

pembangunan itu berawal dari pembinaan anak (kepemimpinan 

dalam rumah tangga) dan itu tentulah dalam rumah tangga.  

Dibawah ini dikemukakan para ahli sebagai berikut: 

Dr. Zakiah Daradjat: Pendidikan Islam adalah usaha kegiatan 

yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia yang 

berkepribadian manusia. 

Dan Ahmad Tafsir: Pendidikan Islam ialah bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.  Dapatlah 

disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pemberian 

peluang sebesar-besarnya bagi pengembangan potensi 

kemampuan berpikir ktritis peserta didik dengan nilai-nilai ajaran 
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Islam berdasarkan AlQuran dan AsSunnah.  Kepemimpinan 

ummahatul mukminin mempersiapkan anak-anaknya untuk 

menghadapi masa depan yang penuh tantangan baik datang dari 

dalam diri maupun yang dari luar, sesungguhnya Rasulullah saw 

bersabda: didiklah anak-anakmu sesungguhnya mereka ini 

dijadikan untuk zamannya sendiri bukan untuk zamanmu 

(AlHadis).  Dapatlah kita pahami bahwa pelaksanaan pendidikan 

agama adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

setiap pribadi muslim terhadap dirinya dan keluarganya bahkan 

untuk seluruh umat manusia.  Sungguhpun demikian, banyak 

juga orang berbicara sekitar kedudukan wanita dalam Islam 

dalam Surat AlBaqarah ayat 228 yaitu:  

         

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang patut….1 Diantara garis-

garis yang dirumuskan AlQuran, bahwa wanita sebagai kawan 

sekutu laki-laki dari mereka (suami istri) lahirlah suku-suku 

bangsa untuk mendiami bumi ini, lalu ayat di atas menunjukkan 

persamaan derajat kemanusiaan laki-laki maupun wanita itu 

dalam sebuah keluarga merupakan organisasi sosial paling 

penting dalam kelompok social.  Seorang wanita memainkan 

beberapa fungsi utama sebagaimana yang dikemukakan Kartini 

Kartono anatara lain: 

1. Sebagai istri dan teman hidup (companion) 

2. Sebagai partner seksual 

3. Sebagai pengatur rumah tangga (home maker) 

4. Sebagai ibu dari anak dan pendidik 

5. Sebagai mahluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam 

lingkungan 2 

Bila dilihat lebih jauh, maka dapat kita temukan dalam 

keluarga terdapat berbagai kegiatan dimana seorang wanita 

                                                     
1 Kementrian Agama, AlQuran dan terjemahan, PT. Adhi Aksara Abadi, tahun 

2011, h.45 
2 Kartini Kartono, Psikologi Wanita, Jilid II Cet.I Bandung Pen.Alumni 1986 h.9 
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sangat penting peranannya untuk mewujudkan kepemimpinan 

keluarga adalah: 

1. Bimbingan anak 

2. Makanan 

3. Pakaian 

4. Perumahan 

5. Kesehatan 

6. Tata laksana rumah tangga 

7. Keamanan lahir batin 

8. Perencanaan sehat 

9. Keuangan 

10. Hubungan didalam upaya kesejhateraan keluarga 3 

Dan hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Zakiah 

Daradjat: Peranan wanita sebagai istri adalah sangat penting 

karena kebahagiaan atau kesengsaraan yang terjadi dalam 

kehidupan keluarga banyak ditentukan oleh istri yang bijaksana 

dapat menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang paling aman 

dan menyenangkan bagi suaminya4.  Pada ungkapan ini terlihat 

penting peranan seorang wanita dalam keluarga sebagai 

pemimpin segala-segalanya sehingga dikatakan kebahagiaan yang 

terjadi dalam kehidupan ditentukan oleh kaum ibu. 

 

B.  Pengertian istilah dan defenisi operasional 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam 

memahami yang terkandung dalam judul tulisan ini, maka 

penulis perlu memberikan pengertian terhadap beberapa istilah 

yang terdapat didalamnya, tulisan ini berjudul “Leadership 

Ummahatul Mukminin dalam Pendidikan Islam”. 

Secara etimologis, kata-kata yang membentuk kesatuan arti 

pada judul di atas dapat diberikan arti sebagai berikut: 

- Leadership berarti kepemimpinan atau berarti cara, sistim 

dalam menjalankan pimpinan, diartikan sebagai hubungan 

                                                     
3 Chairil Anwar, Pendidikan Ketrampilan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

Jakarta Proyek Pengadaan Buku Sekolah Pendidikan Guru 1983 h.1 
4 Zakiah Daradjat, Islam dan Peranan Wanita Jakarta Bulan Bintang 1978 h.1 
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yang erat antara seseorang dan kelompok manusia, karena 

ada kepentingan yang sama 

- Hubungan ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan 

terbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin.5 

Kepemimpinan ummahatul mukminin adalah suatu proses 

mempengaruhi, mengkordinasi dan menggerakkan pelaku orang 

lain serta melakukan suatu perubahan kearah yang lebih positif 

dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. 

- Ummahatul mukminin yang berarti ibu-ibu orang mukmin 

yang dimaksud disini adalah istri-istri Nabi Muhammad saw 

- Pendidikan Islam: Jika pendidikan secara etimologi berarti 

pimpinan, bimbingan atau tuntunan, maka pendidikan Islam 

yang terkandung dalam arti bimbingan atau tuntunan 

berdasarkan nilai Islam 

- Kata kerja rabba (mendidik sudah digunakan pada zaman 

Nabi Muhammad saw seperti dalam Surat 17 Al Isra ayat 24: 

                         

    

24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".6 

Dengan melihat pengertian etimologi di atas maka 

kesimpulan yang sederhana dari pengertian tersebut di atas ialah 

pendalaman ilmiyah tentang kepemimpinan para istri Rasulullah 

saw, dalam melaksanakan pendidikan Islam, baik dilingkungan 

keluarga (rumah tangga) maupun dilingkungan masyarakat.  

Pendalam adalah dilihat dengan mempelajari sejarah hidup dan 

perjuangan-perjuangan beliau dalam mengembangkan ajaran-

ajaran Islam yang telah dihittahkan oleh AlQuran dan Sunnah. 

 

                                                     
5 Engkoswara, Administrasi Pendidikan Bandung Penerbit Alfabeta tahun 2010 

h.177 
6 AlQuran dan Terjemahan Kementrian Agama 2011 h.387 
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C.  Tinjauan Pustaka 

Meurut penulis karya-karya yang mendahului tulisan ini 

belum ada yang mengangkat masalah leadership ummahatul 

mukminin dalam pendidikan Islam dalam bentuk karya ilmiah.  

Oleh karena tulisan ini adalah tulisan yang bersifat strategik 

tentang leadership ummahatul mukminin dalam konteks 

kepemimpinan dalam pendidikan Islam.  Ummahatul mukminin 

adalah dikenal sebagai tokoh dikalangan wanita Islam, dimana 

pengaruh pembentukan kepribadian wanita-wanita Islam, dan 

nilai-nilai edukatif kepemimpinan ummahatul mukminin baik 

dalam tugas beliau sebagai istri (ibu rumah tangga) maupun 

sebagai Nabi dalam perjuangannya. 

Amanah Zuhri misalnya dalam buku yang berjudul wanita 

teladan dunia akhirat mengungkapkan mengenai kepemimpinan 

ummahatul mukminin mengupas tentang pribadi yang tercinta, 

yang selama hidupnya menguatkan Nabi Muhammad saw pada 

permulaan dakwah Islam dan membantu dalam penyiaran serta 

pengokohannya, dialah istri Nabi yang pertama yang 

mengimankan dan membenarkan beliau serta mendapat gelar 

ummahatul mukminin Sayyidinah Khadijah sukses dalam 

mengurus hartanya, lama kelamaan hartanya melimpah 

perdagangannya meluas sampai ke negeri Syam/Siria maka dia 

memikirkan seorang laki-laki yang dapat dipercaya untuk 

mengedarkan dan mengurusi dagangannya dari Mekkah ke 

Syam.7 

Nilai-nilai kepemimpinan ummahatul mukminin masih 

konsisten untuk digunakan oleh ibu-ibu muslimat pada 

pelaksanaan pendidikan Islam.  Ibu kita Aisyah adalah teladan 

untuk dunia wanita.  Ia teladan dalam hal budi pekerti dan 

keagungan sifat-sifat seorang wanita.  Ia telah berada ditingkat 

kehormatan yang paling tinggi.  Suaminya adalah hamba Allah 

terbaik, ayahnya adalah seorang muslim yang paling terpandang 

dan ibunya, ummi Ruman, adalah seorang muslimat terbaik pula.8  

Ummahatul mukminin sebagai tokoh pemimpin dikalangan kaum 

                                                     
7 Amanah Zuhri Wanita Teladan Dunia Akhirat Semarang Toha Putra 1982 h.10 
8 Muzayyan Haqqy Wanita-wanita yang Utama Bandung PT. AlMaarif 1984 h.73 
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wanita Islam, dimana nilai kepemimpinan mereka sangat besar 

pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian wanita Islam. 

Keluarga seperti yang dikatakan Muhammad Quthb sejak lahir 

anak belajar dilingkungan keluarga merupakan lembaga yang 

paling kuat dari seluruh lembaga pendidikan dan juga lebih kuat 

dari pada sekolah9, maka kesadaran Islam pada masa sekarang 

melihat keluarga muslim sebagai yang esensial.  Ia ditunggu agar 

mampu mendidik individu-individu yang bias menjadi fondasi 

Islam yang kokoh, yang diatasnya didirikan masyarakat Islam.  

Menurut hemat penulis statemen yang sarat dengan analisis 

ilmiah mengandung nilai-nilai kebenaran yang patut mendapat 

dukungan moral mendapat dukungan moral dan intelektual 

secara maksimal adalah demi mengangkat harkat dan derajat 

masyarakat bangsa didalam berbagai aspek kehidupan.  Demikian 

halnya dalam pendidikan juga merupakan jalan keluar dan 

praktik yang harus dilakukan secara terus menerus, tidak boleh 

berhenti meski bagaimanapun keadaannya baik dalam keadaan 

sulit maupun mudah, longgar maupun sempit.  Pendidikan yang 

dituntut harus bertujuan untuk menghasilkan teladan-teladan 

pilihan. Teladan-teladan itu harus menjadi layaknya tiang 

penyangga yang kokoh bagi sebuah bangunan mereka 

membutuhkan hal-hal ini: 

1. Akidah yang bersih seperti akidah orang-orang salat 

2. Harus mengetahui keharusan akidah ini yang mencakup 

semua sisi kehidupan 

3. Akidah ini harus beralih ke tingkah laku praktis 

4. Menanamkan makna ukhuwiyah sehingga menjadi keyakinan 

hati 

5. Menanamkan moralitas lailaha illallah mencakup semua 

tingkah laku manusia 

6. Kesadaran dalam aktifitas yang tidak memaksakan dan tidak 

melepaskan kesempatan terbuang begitu saja tanpa 

memanfaatkannya sebaik mungkin 

7. Menyeimbangkan hasrat individual dan hasrat social 

                                                     
9 Khalid Ahmad Asy-Syantuh Pendidikan Putri dalam Keluarga Muslim Jakarta 

Pustaka AlKautsar cet.I 1993 h.23 
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8. Kesadaran dalam pemahaman 10 

Dari kriteria-kriteria tersebut selagi kita mendidik fondasi 

Islam ini dengan sifat-sifat yang dituntut dan ukuran yang sesuai 

tuntutan Allah akan merubah keadaan manusia sebab mereka 

sendirilah merubah keadaan yang pada diri mereka, keluarga 

muslim merupakan lembaga pendidikan yang paling penting 

untuk merubah manusia sehingga Allahpun akan merubah 

keadaan yang ada pada suatu kaum, peranan ibu lebih dominan 

daripada peranan bapak dalam keluarga muslim.  Seorang penyair 

berkata ibu laksana sekolahan bila ia kau persiapkan maka kau 

telah persiapkan suatu bangsa yang baik pangkalnya.  Esensi 

peranan keluarga semakin jelas selagi kita selalu ingat bahwa anak 

dilahirkan berdasarkan fitrah yang memerlukan contoh-contoh 

leadership ummahatul mukminin dalam mengembangkan ajaran-

ajaran Islam utama yaitu tuntunan AlQuran, Sunnah, wanita-

wanita teladan dunia akhirat. 

 

D.  Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan 

Tujuan dari tulisan ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

- Sebagai seorang wanita yang kelak akan terjun dibidang 

pendidikan baik secara professional maupun secara Tarbiyah, 

sebagai ibu rumah tangga maka penulis merasa berkewajiban 

untuk menggali nilai-nilai mengenai kepemimpinan wanita 

Islam khususnya para istri Rasulullah saw 

- Dengan tulisan ini penulis maksudkan untuk mengungkap 

nilai-nilai edukatif kepemimpinan ummahatul mukminin 

(Sitti Aisyah r.a.) sehingga para wanita Islam dewasa ini dapat 

mengambil pedoman dalam tugas mereka sebagai pendidik 

anak yang pertama dan utama dalam rumah tangga 

- Oleh karena pendidikan dalam rumah tangga adalah 

merupakan pendidikan yang pertama dan utama, dalam hal 

ini banyak diperankan oleh ibu-ibu rumah tangga, maka 

                                                     
10 Khalid Ahmad Asy-Syantuh Pendidikan Anak Putri dalam Keluarga Muslim 

Jakarta Pustaka AlKautsar cet. I 1993 h.39 
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dengan membahas peranan ummahatul mukminin dalam 

rumah tangga akan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu 

tentang cara-cara membina rumah tangga dan sekaligus 

mendidik anak-anak. 

Kegunaan 

Tulisan ini diharapkan memiliki signifikasi dapat menambah 

khasanah kepustakaan pengetahuan leadership ummahaul 

mukminin yang peranannya didalam kancah kehidupan global. 

Leadership adalah suatu ilmu yang menguraikan tentang cara-

cara memimpin yang baik guna mencapai suatu tujuan yaitu 

unsur pemimpin, unsur yang dipimpin, adanya pemimpin dalam 

Islam adalah merupakan suatu keharusan bagi umat. Pemimpin 

yang baik adalah pemimpin yang taat melaksanakan perintah 

Allah, sehingga umat yang berada kekuasaan aman dan merasa 

bertanggungjawab untuk mencapai tujuan yakni kebahagiaan 

dunia dan akhirat, tapi kepemimpinan ini dimiliki oleh 

ummahatul mukminin dalam membina masyarakat Islam. 

Ummahatul mukminin menyumbangkan sebahagian harta 

miliknya demi kepentingan dalam pembinaan masyarakat Islam.  

Sejarah membuktikan bahwa St. Aisyah sendiri mengajarkan ilmu 

hukum agama disamping ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu 

kesusasteraan kemudian Zainab mengajar ilmu kerajinan tangan 

(ketrampilan) begitu pula istri-istri Nabi yang lainnya.  Kuncinya 

adalah sifat keteladanan yang dimiliki oleh seorang pendidik guru 

dan diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. 
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Bagian 2 

PENDIDIKAN ISLAM 

A. Pengertian Pendidikan Islam

ntuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kandungan

judul di atas dalam hubungannya dengan pembahasan

selanjutnya, perlu diberikan pengertian tentang pendidikan Islam 

tersebut. Dalam hal ini, pertama-tama penulis akan memberikan 

pengertian pendidikan itu secara terpisah dengan Islam. Setelah 

itu barulah penulis memadukan antara kata pendidikan dengan 

Islam untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

pendidikan Islam. 

Pengertian Pendidikan 

Pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi bahasa dan 

segi istilah. Dari segi bahasa, seperti telah penulis uraikan pada 

pembahasan terdahulu. 

Untuk memberikan pengertian menurut istilah, penulis 

U 
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mengemukakan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para 

ahli, sebagai berikut: 

1.  Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, 

menulis sebagai berikut: 

Pendidikan dalam arti yang meliputi semua perbuatan dan 

usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, 

pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya (orang 

menanamkan juga mengalihkan kebudayaan, dalam bahasa 

Belanda cultuuroverdracht), kepada generasi muda sebagai usaha 

menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani 

maupun rohaniah. 11 

Selanjutnya dikatakan: 

Pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa 

untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan 

yang selalu diartikan mampu memikul tanggung jawab moril dari 

segala perbuatannya.12 

2.  H.M. Arifin, M.Ed. Mengatakan: 

Pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk 

membimbing dan mengembangkan kepribadian anak serta 

kemampuan dasar anak didik, baik dalam bentuk pendidikan 

formal dan non formal.13 

Hakekat Pendidikan dalam Al-Qur’an 

Hakekat/nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu 

yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Nilai bersifat praktis 

dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga 

secara objektif didalam masyarakat. Nilai ini merupakan suatu 

realita yang sah sebagai suatu cita-cita yang benar dan berlawanan 

dengan cita-cita palsu yang bersifat khayal. 

Dari beberapa pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian pendidikan Islam adalah; proses transformasi 

                                                     
11  Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap. Ensiklopedia 

Pendidikan (Cet.II, Jakarta: Gunung Agung, MCMLXXXI, h. 157 
12  4.Drs.H. M. Arifin, M.Ed. Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di 

Lingkungan Sekolah dan Keluarga (Jakarta Bulan Bintang 1978), h.14 
13  Dep.Agama RI Pedoman Guru Agama (Proyek Pengembangan Sistem 

Pendidikan Islam 1975), h.8 
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dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam pada 

peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi 

fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan 

hidup dalam segala aspeknya. Sehingga dapat dijabarkan pada 

enam pokok pikiran hakekat pendidikan Islam yaitu; 

1)  Proses transformasi dan internalisasi, yaitu upaya pendidikan 

Islam harus dilakukan secara berangsur-angsur, berjenjang 

dan Istiqomah, penanaman nilai/ilmu, pengarahan, 

pengajaran dan pembimbingan kepada anak didik dilakukan 

secara terencana, sistematis dan terstruktur dengan 

menggunakan pola, pendekatan dan metode/sistem tertentu. 

2)  Kecintaan kepada Ilmu pengetahuan, yaitu upaya yang 

diarahkan pada pemberian dan penghayatan, pengamalan 

ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah 

pengetahuan yang berciri khas Islam, dengan disandarkan 

kepada peran dia sebagai khalifah fil ardhi dengan pola 

hubungan dengan Allah (hablum min Allah), sesama manusia 

(hablum min annas) dan hubungan dengan alam sekitas 

(hablum min al-alam). 

3)  Nilai-nilai Islam, maksudnya adalah nilai-nilai yang 

terkandung dalam praktek pendidikan harus mengandung 

nilai Insaniah dan Ilahiyah. Yaitu: a) nilai yang bersumber 

dari sifat-sifat Allah sebanyak 99 yang tertuang dalam “al 

Asmaul Husna” yakni nama-nama yang indah yang 

sebenarnya karakter idealitas manusia yang selanjutnya 

disebut fitrah, inilah yang harus dikembangkan. b) Nilai yang 

bersumber dari hukum-hukum Allah, yang selanjutnya di 

dialogkan pada nilai insaniah. Nilai ini merupakan nilai yang 

terpancar dari daya cipta, rasa dan karsa manusia yang 

tumbuh sesuai dengan kebutuhan manusia. 

4)  Pada diri peserta didik, maksudnya pendidikan ini diberikian 

kepada peserta didik yang mempunyai potensi-potensi 

rohani. Potensi ini memungkinkan manusia untuk dididik 

dan selanjutnya juga bisa mendidik. 

5)  Melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya, 

tugas pokok pendidikan Islam adalah menumbuhkan, 
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mengembangkan, memelihara, dan menjaga potensi manusia, 

sehingga tercipta dan terbentuklah kualitas generasi Islam 

yang cerdas, kreatif dan produktif. 

6)  Menciptakan keseimbangan dan kesempurnaan hidup, 

dengan kata lain ‘insan kamil’ yaitu manusia yang mampu 

mengoptimalkan potensinya dan mampu menyeimbangkan 

kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akherat. Proses 

pendidikan yang telah dijalani menjadikan peserta didik 

bahagia dan sejahtera, berpredikat khalifah fil ardhi. 

Prinsip diatas adalah pikiran idealitas pendidikan Islam 

terutama di Indonesia, tetapi dalam mewujudkan cita-cita tersebut 

banyak sekali permasalah yang telah menghambat pencapaian 

cita-cita tersebut malah terkadang membelokkan tujuan utama 

dari pendidikan Islam. Problem pendidikan Islam harus menjadi 

tanggung jawab bersama baik dari pendidik, pemerintah, orang 

tua didik dan anak didik itu sendiri, jadi kesadaran dari semua 

pihak sangatlah diharapkan. 

Pengertian pendidikan secara luas adalah “segala sesuatu 

yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan 

manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-

nilai bagi anak didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam 

pendidikan menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada 

gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan 

berguna bagi masyarakat” 

Sedangkan kaitannya dengan Islam, maka ada tiga istilah 

umum yang sering digunakan dalam pendidikan (Islam), yaitu: at-

Tarbiyyah (pengetahuan tentang ar-Rabb), at-Ta’lim (ilmu teoritik, 

kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta 

sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah), dan at-

Ta’dib (integrasi ilmu dan amal).  

Mushtafa Al-Ghulayani berpendapat bahwa: pendidikan 

Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia ke dalam jiwa anak 

dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan 

petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak mereka menjadi salah satu 

kemampuan yang meresap dalam jiwanya dan mewujudkan 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  15 

keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja bagi kemanfaatan tanah 

air.  

Pendidikan Islam adalah usaha merubah tingkah laku 

individu didalam kehidupan pribadinya atau kehidupan 

kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui 

proses pendidikan.  

Syekh A. Naquib al-Attas memberikan pengertian bahwa 

pendidikan Islam adalah “usaha yang dilakukan oleh pendidik 

terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-

tempat yang benar dari segala sesuatu dari tatanan penciptaan, 

sehingga membimbing mereka ke arah pengenalan dan 

pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat didalam tatanan wujud 

dan kepribadian”. 

Adapun M. Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Prof. 

Dr. Abuddin Nata, MA. (2003:60) memberikan pengertian 

“pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan 

jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan 

Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan 

damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, manis dan 

pahit.” 

Setidak-tidaknya ada tiga poin yang dapat disimpulkan dari 

beberapa pengertian pendidikan Islam di atas, yaitu: 

Pertama, pendidikan Islam menyangkut aspek jasmani dan 

rohani. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Oleh karena itu pembinaan terhadap keduanya harus 

seimbang (tawazun). 

Kedua, Pendidikan Islam berdasarkan konsepsinya pada 

nilai-nilai religius. Ini berarti bahwa pendidikan Islam tidak 

mengabaikan teologis sebagai sumber dari ilmu itu sendiri. 

Sebagaimana firman Allah: 
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Artinya:  

dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

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

Dari ayat di atas menunjukkan adanya epistemologi dalam 

Islam, yakni bahwa ilmu pengetahuan bersumber dari yang satu, 

Allah SWT. 

Ketiga, adanya unsur takwa sebagai tujuan yang harus 

dicapai. Sebagaimana kita ketahui, bahwa takwa merupakan 

benteng yang dapat berfungsi sebagai daya tangkal terhadap 

pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. 

Berdasarkan pengertian dari tiga poin di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah “bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.”   

Membahas masalah pendidikan tidak akan terlepas dari 

pengertian pendidikan secara umum sehingga akan diperoleh 

batasan-batasan pengertian pendidikan Islam secara lebih jelas.  

Menurut Hasan Langgulung, pengertian pendidikan itu dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu dari sudut pandangan masyarakat 

dan dari segi pandangan individu.  

Masyarakat memandang pendidikan sebagai pewarisan 

kebudayaan atau nilai-nilai budaya baik yang bersifat 

ketrampilan, keahlian dari generasi tua kepada generasi muda 

agar masyarakat tersebut dapat memelihara kelangsungan 

hidupnya atau tetap memelihara kepribadiannya. Dari segi 

pandangan individu pendidikan berarti upaya pengembangan 

potensi-potensi yang dimiliki individu yang masih terpendam 

agar dapat teraktualisasi secara kongkrit, sehingga hasilnya dapat 

dinikmati oleh individu dan masyarakat. 

Pada prinsipnya tujuan pendidikan Islam haruslah selaras 

dengan tujuan risalah Islam, sejalan dengan tujuan syari'at Islam. 

Karena itu tujuan pendidikan Islam harus bersifat universal dan 

selalu aktual dengan segala zaman, sebagaimana selalu aktualnya 
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ajaran Islam, sehingga tujuan syari'at Islam yang hendak 

mewujudkan rahmatan lil al-alamin benar-benar dapat 

direalisasikan.  

Konsep pendidikan Islam pada dasarnya berusaha 

mewujudkan manusia yang baik atau manusia universal (insan 

kamil) yakni sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia dimana 

ia membawa dua misi, yaitu: pertama sebagai abdullah (hamba 

Allah) dan kedua, khalifatullah fil ardi (wakil Allah di muka 

bumi). 

Pendidikan adalah “Bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.” 

Manusia sebagai makhluk sosial bisa bertahan hidup harus 

dengan pertolongan dan bimbingan orang lain. Pertolongan dan 

bimbingan dari orang lain itu merupakan bimbingan untuk 

mempengaruhi perkembangan si anak baik perkembangan 

jasmani dan perkembangan rohani sehingga ia dapat berdiri 

sendiri dan memiliki pribadi yang utama. Apabila pendidikan 

yang diberikan itu di dasarkan kepada ajaran Islam dan di 

ditujukan kepada terbentuknya pendidikan muslim maka 

dinamakan pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam 

yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran 

Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan 

dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. 

Dari pengertian di atas kita bisa memahami bahwa bimbingan 

dan pertolongan yang diberikan haruslah berdasarkan pada 

hukum-hukum Islam, dengan kata lain yang bersumber dari Al-

Qur’an dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-

Isra ayat 36 yang berbunyi: 
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Artinya:  

“Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati itu akan diminta pertanggungjawabannya” 

Pendidikan Islam merupakan ilmu yang mempelajari 

kerangka dan konsep, prinsip, fakta serta teori pendidikan 

bersumber dari ajaran Islam yang mengarahkan kegiatan 

pembinaan pribadi anak dengan sengaja dan sadar dilakukan oleh 

seorang pendidik untuk membina pribadi muslim yang taqwa. 

Dengan kata lain pendidikan Islam berfungsi mengarahkan para 

pendidik dalam membina generasi penerus yang mandiri, cerdas 

dan berkepribadian yang sempurna (sehat jasmani dan rohaninya) 

serta bertanggungjawab dalam menjalani hidupnya sebagai 

hamba Allah, makhluk individu, dan sosial menuju terbentuknya 

kebudayaan Islam. 

Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi 

seluruh aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah masalah 

pendidikan. Bahkan Islam adalah agama yang memperhatikan 

masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan porsi yang 

sangat besar. Bahkan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber 

dari Al-Quran dan As-Sunnah merupakan materi pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh 

agama-agama lain maupun ideologi-ideologi lain. Sejarah 

mencatat bahwa bangsa Arab yang buta huruf, dengan 

pendidikan Islam yang khas, yang diterapkan oleh Rasulullah 

SAW., telah berubah menjadi bangsa pelopor yang telah mampu 

menerangi dunia dan menjadi guru bagi dunia. 

Dalam pergerakan kultural yang dilakukan oleh para Ulama, 

guru-guru pengajar Al-Quran dan As-Sunnah, serta hukum-

hukum Syariah Islam, yang dilakukan dalam kurun waktu kurang 

lebih satu abad, hampir 2/3 dunia lama telah mengenyam Islam 

sebagai agama, budaya, dan hukum, dan khasanah pengetahuan 

yang baru: tsaqafah Islamiyah. Berbagai bangsa yang beragam 
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agama, adat-istiadat, dan sistem hukum dan perundangannya, 

menjadi satu umat, satu bahasa, satu hukum, dan satu negara: 

Islam. Peradaban Islam pun dikatakan sebagai jembatan 

peradaban yang telah berhasil mengembangkan ilmu 

pengetahuan warisan Yunani sehingga dapat sampai kepada masa 

pencarahan bangsa-bangsa Eropa sehingga menjadikan 

perkembangan yang luar biasa seperti sekarang.  

Pendidikan adalah proses transfer nilai, pandangan hidup 

yang paling mendasar (aqidah), pemahaman-pemahaman hidup, 

dan berbagai pengetahuan yang menambah kesadaran peserta 

didik akan pandangan dan pemahamannya akan kehidupan 

(mafahim anil hayah) sehingga dia mampu mengambil jalan 

hidup yang benar, serta menambah kesadarannya tentang 

berbagai pemahamannya tentang benda-benda dan sarana-sarana 

hidup (mafahim anil asya) sehingga dia dapat meniti 

kehidupannya dengan benar. 

Dengan demikian dalam perspektif Islam, pendidikan adalah 

transfer nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-

Sunnah, pandangan hidup Islam atau aqidah Islamiyah 

(keimanan), dan berbagai pengetahuan Islam (al ma’arif al 

Islamiyah) seperti tafsir, ulumul Qur’an, riwayat-riwayat hadits-

hadits Nabi SAW., ulumul hadits, fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab, 

ilmu nahwu, ilmu sharaf, sirah Nabi SAW, dan lain-lain yang 

mempertebal pemahaman para peserta didik sehingga tidak ada 

ide Islam yang lolos dari format pikirannya yang diharapkan juga 

menjadi pengendali tingkah lakunya. Selain itu, perlu berbagai 

ilmu pengetahuan dan serta ketrampilan teknologi untuk 

menambah kemampuan para lulusannya menjalani hidup dengan 

tetap berpegang kepada aqidah dan pemahaman hidupnya 

(mafahim anil hayah). 

Diharapkan dengan proses pendidikan Islam, para peserta 

didik dapat ditingkatkan optimalisasi akal budinya sehingga 

mereka dapat mensyukuri nikmat Allah berupa pancaindera serta 

kalbu yang dimilikinya (lihat QS. An Nahl 78) dan tidak terjatuh 

ke dalam derajat yang lebih rendah dari binatang ternak. Allah 

SWT memperingatkan kita dengan firman-Nya: 
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Artinya:

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan 

dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 

dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 

mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-

tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu 

sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah 

orang-orang yang lalai. (QS. Al A’raf 179).14 

Dari sejumlah pengertian yang disebutkan di atas, dapat 

ditarik beberapa pokok persamaan antara lain: 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh 

raga dewasa kepada orang yang belum dewasa (terkandung 

adanya pendidikan si terdidik. 

Pendidikan bertujuan (diarahkan) untuk kedewasaan jasmani 

dan rohani. Pendidikan dapat dilaksanakan dengan bentuk formal 

dan non formal. Kalau kita teliti lebih lanjut pengertian di atas 

terkandung di dalamnya tujuan operasional pendidikan itu, 

namun di dalamnya belum tergambar adanya tujuan ideal. Hal ini 

penulis akan uraikan secara terperinci pada uraian selanjutnya. 

Demikian secara singkat pengertian pendidikan itu secara 

tersendiri. Apabila kita padukan (gabungkan) antara kata 

pendidikan dan kata Islam (menjadi pendidikan Islam) itu dapat 

dikemukakan pendapat dari Ahmad D. Marimba sebagai berikut: 

Pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohaniah si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

                                                     
14 AlQuran dan Terjemahan h.232 
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utama.15 

Burlian Somad mengatakan, “Pendidikan Islam membentuk 

kehendak anak didik menjadi kuat keras dalam membina dan 

memelihara diri menurut yang dikehendaki Allah di dalam 

ajaran-Nya, kuat keras dalam bertahan pada kebenaran yang 

digariskan oleh Allah, sehingga tidak dapat tergeser sedikitpun 

juga oleh segala macam bentuk tantangan dan penderitaan yang 

melanda diri.”16 

Yang dimaksud dengan pendidikan, baik pendidikan dalam 

arti umum, maupun kalau dihubungkan dengan kata Islam 

(Pendidikan Islam). 

Jadi jelaslah sebagaimana yang telah disebutkan di atas 

bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan manusia.  

Pendidikan itu adalah suatu usaha seseorang yang bertanggung 

jawab terhadap kedewasaan si terdidik yang sedang tumbuh 

untuk menumbuhkan budi pekerti, akhlak yang baik serta 

jasmaninya menuju kepada kedewasaan yang dapat 

dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ajaran-ajaran dalam 

pendidikan Islam, yaitu menjadikan manusia berkepribadian 

muslim. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa istilah jasmani dan 

rohani dalam definisi di atas, kita melihat adanya dua unsur yaitu 

pembimbing dan yang dibimbing. Lebih jelas lagi bila dikatakan 

pendidik dan si terdidik. 

Pendidikan dan bimbingan di sini berarti memiliki norma-

norma sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pendidikan itu 

sendiri. Sedangkan yang dimaksud si terdidik di sini adalah 

manusia yang kurang atau dengan kata lain masih membutuhkan 

bantuan bimbingan dari si pendidik untuk mencapai suatu tujuan 

yakni berkepribadian yang utama. 

Setelah penulis mengemukakan pengertian pendidikan Islam, 

maka dapatlah mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam 

                                                     
15 Drs. Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Cet IV; Bandung: 

Bulan Bintang), 1980) 
16 Burlian Somad, Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam, (Cet.1; Bandung: 

PT. Al-Ma'arif, 1981), h.22. 
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adalah pendidikan yang paling umum dan lengkap serta 

mencakup segala pendidikan dan pengajaran baik yang bersifat 

keduniaan maupun yang berhubungan dengan akhirat. Karena itu 

pendidikan Islam tidak saja bidang mental dan spiritual, 

kesusilaan saja, bahkan penyusunan segala segi kehidupan 

manusia yang dilengkapi dengan akhlak. Dengan kata lain 

pendidikan Islam adalah bimbingan dan asuhan terhadap 

seseorang agar kelak dapat mengabdikan diri serta menjadikan 

ajaran agama Islam sebagai pedoman dan pandangan dalam 

kehidupannya.  

 

B.  Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu, adapun 

fungsi dasar itu sendiri yaitu memberikan arah kepada tujuan 

yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk 

berdirinya sesuatu. Jadi, dasar dari pendidikan Islam itu sendiri 

yaitu sebagai landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari 

segala kegiatan pendidikan Islam itu sendiri. 

Dasar pendidikan Islam dapat dibagi kapada ketiga kategori 

yaitu: 

• Al-Qur’an 

• Hadist 

• Sunnah 

Pendidikan yaitu subyek yang melaksanakan pendidikan 

Islam. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk 

berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik 

berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. Pendidikan 

ini sering disebut mu’alim. Disamping itu ada pula yang 

menyebutnya mursyid artinya yang memberi petunjuk kepada 

anak didiknya. 

Adapun faktor–faktor dalam mengembangkan potensi dan 

yang mendukung dalam pendidikan adalah sebagai berikut: 

Faktor–faktor pendidikan: Menurut Imam Sutari bahwa 

perbuatan mendidik dan didik memuat faktor–faktor tertentu 

yang mempengaruhi dan menentukan, beberapa diantara nya 
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adalah: 

• Tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 

• Adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik yang 

melakukan pendidikan). 

• Hidup bersama dalam lingkungan tertentu. 

Yang memungkinkan alat–alat tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan tergantung pada banyak faktor, 

namun yang terpenting di antara faktor-faktor tersebut adalah 

sumber daya pontensial guru yang sarat nilai moral dalam 

melakukan transpormasi ilmu pengetahuan kepada murid-

muridnya. Dalam angkatan bersenjata faktor ini disebut dengan 

“the man behind the gun”. Orang-orang militer berpendapat 

bahwa bukan senjata yang memenangkan perang, tetapi serdadu 

yang memegang senjata itu. Serdadu tidak akan memenangkan 

suatu pertempuran apabila tidak menguasai strategi perang. 

Guru dituntut memiliki kualitas ketika menyajikan bahan 

pengajaran kepada subjek didik. Kualitas seorang guru itu dapat 

diukur dari moralitas, bijaksana, sabar dan menguasai bahan 

pelajaran ketika beradaptasi dengan subjek didik. Sejumlah faktor 

itu membuat dirinya mampu menghadapi masalah-masalah sulit, 

tidak mudah frustasi, depresi atau stress secara positif atau 

konstruktif, dan tidak destruktif. 

Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap 

keberhasilan anak didik. Dia tidak hanya dituntut mampu 

melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik (cognitive domain) dan aspek keterampilan 

(psycomotoric domain), akan tetapi juga mempunyai tanggung 

jawab untuk mengejewatahkan hal-hal yang berhubungan dengan 

sikap (affective domain). 

Mahdi Ghulsyani dalam karyanya, “Filsafat Sains Menurut 

Al-Quran”, mengatakan bahwa guru merupakan kelompok 

manusia yang memiliki fakultas penalaran, ketaqwaan dan 

pengetahuan. Di samping itu, Mahdi Ghulsyani juga 

menyebutkan karakteristik guru, antara lain adalah memiliki 
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moral, mendengarkan kebenaran, mampu menjauhi kepalsuan 

ilusi, menyembah Tuhan, bijaksana, menyadari dan mengambil 

pengalaman-pengalaman. 

Al-Quran sebagai landasan paradigma pemikiran pendidikan 

Islam, telah banyak mengungkapkan analisir kependidikan yang 

memerlukan perenungan mendalam, terutama bagi praktisi 

pendidikan. Pemikiran pendidikan yang berlandaskan kepada 

wahyu Tuhan menuntut terwujudnya suatu sistem pendidikan 

yang komprehensif, meliputi ketiga pendekatan dalam istilah ilmu 

pendidikan yaitu cognitive, affective dan psycomotoric. Ketiga 

pendekatan ini yang nantinya akan mampu melahirkan pribadi-

pribadi pendidik yang akan berperan dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai Islam dan mampu mengembangkan peserta didik ke 

arah pengamalan nilai-nilai Islam secara dinamis dan fleksibel 

dalam batas-batas konfigurasi realitas wahyu Tuhan. 

Karakter kependidikan yang berlandaskan pada pendekatan 

nilai-nilai Al-Quran saat ini jauh sebagaimana diharapkan. Banyak 

dari pendidik hanya menonjolkan aspek kemampuan 

intelektualitas belaka (cognitive) dan meninggalkan nilai-nilai 

etika (affective domain). Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai 

pendidikan yang diajarkan Al-Quran, yang mengajarkan 

keseimbangan dalam segala hal. Sistem pendidikan yang baik 

adalah sistem pendidikan yang dapat memadukan tiga aspek 

tersebut dengan cara mentransferkan pengetahuan serta 

mewariskan nilai-nilai bagi peserta didik dan generasi selanjutnya. 

Maka keharusan melahirkan kalangan yang dapat berperan 

sebagai medium (pendidik) dalam proses pentransferan ilmu, itu 

kemudian menjadi suatu keniscayaan. 

Dari kesenjangan ini, perlu adanya pengkajian kembali nilai-

nilai pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. 

Penjelasan ini diharapkan akan menjadi sebuah solusi dan 

menjadi sebuah bahan renungan bagi para pendidik, guru dan 

orang-orang yang concern terhadap pembangunan pendidikan di 

Indonesia umumnya. 

Muhammad ‘Abd al-Qadir Ahmad menuturkan bahwa Rasul 

sosok sang pendidik, para sahabat sebagai subjek didik kala itu 
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menangkap teladan yang luhur pada dirinya, berakhlak baik, 

memiliki ilmu dan memiliki keutamaan dalam semua gerak-

geriknya. 

Jika seorang pendidik mempunyai karakter seperti di atas, 

akan disenangi oleh peserta didik, dengan sendirinya akan 

disenangi ilmu yang diajarkannya. Muhammad Abd Al-Qadir 

mengatakan, “Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau 

materi pelajaran karena watak guru yang keras, akhlak guru yang 

kasar dan cara mengajar guru yang sulit.  Di pihak lain, banyak 

pula siswa yang menyukai dan tertarik untuk mempelajari suatu 

ilmu atau mata pelajaran, karena cara perlakuan yang baik, 

kelembutan dan keteladanannya yang indah.” 

Tugas ini merupakan suatu pekerjaan yang berat dan sulit 

dicapai oleh seseorang, apabila ia tidak mempunyai karakter 

pendidik. Seorang pendidik mempunyai sifat-sifat terpuji dan 

mampu menyesuaikan diri baik dengan peserta didik maupun 

dengan masyarakat. Sikap seperti inilah barangkali yang 

diketengahkan Al-Quran dengan ungkapan Ulul Al-Bab. 

1.  Dasar Pendidikan Islam 

Dasar adalah merupakan unsur yang terpenting didalam 

melancarkan suatu kegiatan. Tanpa dasar segala sesuatu akan 

cepat goyang dan tidak akan tahan lama. 

Pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan sangat 

membutuhkan adanya suatu dasar atau azas tempat berpijaknya 

pendidikan.  Demikian halnya dengan pendidikan Islam. 

Berbicara mengenai dasar pendidikan Islam yang 

menempatkan pendidikan Islam sebagai suatu aspek atau 

bahagian dari kehidupan umat Islam, maka dapat dipahami 

bahwa dasar pendidikan Islam itu adalah Al- Qur'an dan Sunnah 

Rasulullah SAW. 

Dalam membicarakan dasar pendidikan Islam itu, penulis 

tidak melepaskan diri dari pembicaraan tentang: 

a.  Dasar dalam arti azas 

b. Dasar dalam arti sumber 

c.  Dasar dalam arti dasar hukum 
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ad. a. Dasar dalam arti azas 

 Dimaksudkan di sini adalah dasar filosofis atau dasar ideal 

dari pendidikan Islam. Seperti telah diuraikan bahwa pendidikan 

adalah suatu aspek dari kehidupan ummat Islam, dengan melihat 

secara keseluruhan, sehingga nampak bahwa azas kehidupan 

ummat Islam adalah Al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW., 

yang sudah barang tentu dasar pendidikan Islam adalah Al-

Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua dasar inilah yang 

merupakan fondasi yang memberikan kekuatan kepada 

terlaksanannya pendidikan itu.  Sebagaimana telah diketahui 

bahwa segala usaha pada dasamya harus kembali kepada kedua 

sumber di atas.  Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam 

sabdanya:17 Sesungguhnya telah saya tinggalkan kepadamu dua 

perkara, engkau tidak akan sesat selama engkau berpegang kepada 

keduanya, yakni Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. 

ad. b. Dasar dalam arti sumber 

Sumber yang dimaksudkan di sini adalah tempat 

pengambilan dari materi pendidikan Islam tersebut. Kalau 

berbicara tentang masalah ini, maka dapat dipahami bahwa 

sumber materi pendidikan Islam itu sendiri adalah syari’at Islam, 

namun dapat difahami pula bahwa syariat Islam juga bersumber 

dari ke dua azas di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan atau materi pendidikan Islam itu tidak boleh 

bertentangan dengan kedua sumber di atas. 

ad. c. Dasar dalam arti dasar hukum 

Yang dimaksud adalah dasar yang dipergunakan untuk 

melaksanakan dan pengelolaan pendidikan Islam. Pendidikan 

Islam sebagai fadha'ilul amal (perbuatan-perbuatan yang utama), 

di samping berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits-hadits Shahih, 

bahkan juga dengan hadits-hadits dhaif, juga berdasarkan hasil 

ijtihad para ahli: 

Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang pertama 

diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, berbunyi: 

                                                     
17 Iman Malik Ibnu Abbas Al Muatha h.560 
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Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu 

yang paling pemurah, Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan 

Kalam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.18 

Di dalam ayat tersebut di atas, Tuhan menyuruh kita untuk 

membaca, baik bersifat lahiriyah maupun bersifat bathiniyah. 

Untuk maksud tersebut secara terperinci, tidak diuraikan di dalam 

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi adalah hasil ijtihad dari ahli-

ahli pendidikan. Sehingga dengan demikian dalam usaha 

pelaksanaan pendidikan Islam, kita tidak boleh lepas dari kedua 

sumber di atas. 

Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan Islam adalah membekali akal dengan 

pemikiran dan ide-ide yang sehat, baik itu mengenai aqidah dan 

cabang-cabangnya maupun hukum-hukum, baik yang pokok 

maupun yang cabang. Islam telah mendorong agar manusia 

menuntut ilmu dan membekalinya dengan pengetahuan. Allah 

SWT berfirman: 

                   

                 

Artinya: 

“Katakanlah! Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az Zumar : 9).19 

 

                                                     
18 Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT.Bumi Restu, 

1974) ; p. 1079. 
19 Ibid 
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Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan perbedaan kedudukan 

antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-

orang yang bodoh. Antara ilmu dan kebodohan itu masing-

masing memiliki martabat dan kedudukan di mata masyarakat. 

Tentu saja orang yang berilmu pengetahuan menduduki tempat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tak 

berilmu pengetahuan. Lebih-lebih bilamana orang yang berilmu 

pengetahuan tadi juga beriman dan beramal saleh. Allah SWT 

menegaskan bahwa Allah SWT memberikan apresiasi yang begitu 

tinggi terhadap orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. 

Allah SWT berfirman: 

                 

                  

      

Artinya: 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al 

Mujadilah : 11).20 

Rasulullah SAW. mengabarkan betapa tingginya kedudukan 

orang-orang yang berilmu (ulama) yang mendapatkan 

kehormatan untuk memberikan syafaat bagi umat pada hari 

kiamat dengan izin Allah. Beliau SAW. bersabda: “Ada tiga 

golongan yang akan memberikan syafaat (pertolongan di padang 

mahsyar) pada hari kiamat : (1) para Nabi; (2) para ulama; dan 

para syuhada.”21  

Jelas dalam hadits di atas ulama diletakkan pada nomor urut 

kedua, yakni setelah para Nabi, lebih dulu daripada para syuhada, 

dalam hal memberikan syafaat dengan izin Allah SWT. 

Dalam hadits yang lain Rasulullah saw. menerangkan bahwa 

                                                     
20 Ibid h.793 
21 HR. Ibnu Majah dari Utsman bin Affan, lihat Fathul Kabir Jilid III hal 424 
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orang yang bergiat mencari ilmu akan mendapat fasilitas jalan ke 

sorga. Beliau SAW. bersabda: “Siapa yang menempuh jalan untuk 

mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalannya 

mencapai surga”. 

Dan orang-orang yang melalaikan dirinya dari pendidikan 

Islam mendapat ancaman dari Allah SWT. Al Quran mengancam 

orang-orang yang telah memeluk Islam tapi tidak memahami 

Islam dan Al Quran. Allah SWT mencap mereka dengan lafazh 

jahiliyah. Allah SWT befirman: 

               

                  

          

               

                   

              

Terjemahnya: 

“Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan 

jahiliyah. Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak 

campur tangan) dalam urusan ini?” Katakanlah: “Sesungguhnya urusan 

itu seluruhnya di tangan Allah”. (QS. Ali Imran: 154). 

Dan dengan bekal ilmu-ilmu Islam yang dimiliki secara 

sempurna, seorang muslim atau masyarakat muslim akan steril 

dari ide-ide maupun hukum-hukum kufur. Mereka yang yakin 

kepada Islam pastilah memandang Islam lebih tinggi dari yang 

lain dan hukum Islam lebih baik daripada hukum jahiliyah (lihat 

QS. Al Maidah 50). Dengan pandangan ini mereka hanya meresa 

qana’ah bila hukum yang mengatur interaksi di dalam kehidupan 

masyarakat adalah hukum syariah Islam, dalam seluruh aspek 

kehidupan. Mereka tidak silau oleh kemajuan sains dan teknologi 
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Barat. Mereka memandang sains dan teknologi bersifat universal, 

bisa digali dan dimiliki oleh siapapun, bangsa manapun, dan 

penganut agama atau ideologi apapun. Mengadopsi sains dan 

teknologi Barat bukan berarti juga harus mengadopsi pemikiran, 

etika, hukum, ekonomi, dan budaya barat yang terkategori 

jahiliyah dalam pandangan Islam. Sains dan teknologi adalah alat 

dan kemudahan untuk dapat benar-benar menjalani hidup, 

sedangkan peradaban dan budaya serta syariah Islam adalah satu-

satunya jalan hidup yang benar yang harus ditempuh oleh 

siapapun yang ingin selamat, baik dengan sains dan teknologi 

maupun tidak. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan di atas dan mendapat 

esensi pendidikan tersebut, maka metode yang dipakai adalah 

bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi haruslah pembentukan 

dan pembinaan kepribadian. Dalam hal ini, kepribadian bukanlah 

sekedar pembentukan etika moral, tapi lebih luas dari itu. 

Secara esensial, kepribadian (syakhshiyyah) adalah tersusun 

dari pola berfikir (aqliyah) dan pola pengendalian diri/jiwa 

(nafsiyyah). Untuk membentuk kepribadian, langkah pertama 

yang harus ditempuh adalah menanamkan aqidah sebagai ide 

dasar (fikroh asasiyah). Inilah batas dimana orang tergolong 

mukmin ataukah kafir. Jika aqidah telah terbentuk melalui 

pendidikan, yakni melalui sentuhan-sentuhan akal maupun 

perasaan, baik dengan menggunakan ayat-ayat Al Quran yang 

menghubungkan keimanan dengan realitas diri manusia dan alam 

sekitarnya, maupun dengan uraian-uraian realitas yang 

dihubungkan dengan keimanan. Pada tahap ini pembentukan 

kepribadian baru taraf fondasi. Selanjutnya aqidah Islamiyah yang 

dimiliki ditekadkan untuk senantiasa menjadi dasar berfikir dan 

memahami kehidupan. (Aqliyah Islamiyah). Sebagai contoh, 

ketika di masa Nabi putra beliau meninggal bersamaan dengan 

gerhana, lalu orang-orang menghubungkan bahwa kejadian 

gerhana itu lantaran matinya Ibrahim. Nabi SAW. membantah hal 

itu dengan sabdanya: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 

dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak 

mengalami gerhana lantaran hidup dan matinya seseorang. Jika 
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terjadi gerhana, maka shalatlah sampai hilang gerhana itu”. 

Aqidah Islamiyah juga mesti ditekadkan untuk dipakai 

mengikat kehendak dan keinginan untuk berbuat, sehingga 

perbuatan seseorang yang dilakukan terikat dengan pemahaman 

hidup yang bersumber dari aqidah itu. Artinya, seorang yang 

telah tertanam dalam jiwanya bahwa riba adalah perkara yang 

diharamkan Allah (lihat QS. Al Baqarah 275-279), dia akan 

menolak bermuamalah riba sekalipun mendapatkan iming-iming 

bunga (interest/riba) dan berbagai fasilitas yang menggiurkan. 

Semakin kuat aqidah seseorang, semakin banyak 

pengetahuan Islam yang dia jadikan pemahaman hidupnya 

(mafahim anil hayah), perbuatannya semakin terjaga dan 

kedudukannya semakin mulia. Sekalipun demikian, pendidikan 

berlangsung seumur hidup, sebab gangguan dan godaan banyak 

sekali untuk menghancurkan hasil pendidikan kita yang terus-

menerus itu. Orang yang hafal Al Quran terkadang lupa bahwa 

ada hukum-hukum yang membatasi tingkah laku. Orang yang 

ingat akan ayat hukum yang membatasi tingkah lakunya 

terkadang tergoda oleh bujuk rayuan setan, atau tak kuasa 

menolak gejolak nafsunya. Oleh karena itu, disamping pendidikan 

untuk individu, tidak boleh dilupakan pendidikan untuk 

masyarakat, agar hasil-hasil pendidikan kita terjaga oleh 

masyarakat yang senantiasa menjaga pemikiran, perasaan, dan 

peraturan Islam. Dan perpaduan itu semua akan memunculkan 

sifat taqwa dalam diri seseorang. Allah SWT mengajarkan kepada 

kita: “Bertaqwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan 

ilmu kepada kalian.” 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mencapai 

suatu tujuan, tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana 

peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan Islam secara umum 

adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni 

menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT 

agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. 

Tujuan pendidikan Islam adalah, “Suatu istilah untuk mencari 

fadilah, kurikulum pendidikan Islam berintikan akhlak yang 
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mulia dan mendidik jiwa manusia berkelakuan baik dalam 

hidupnya sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan yakni kedudukan 

yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala melebihi 

makhluk-makhluk lain dan dia diangkat sebagai khalifah.”   

Menurut Zakiah Daradjat tujuan ialah suatu yang diharapkan 

tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan 

pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, 

tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian 

seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya, yaitu 

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi "insan kamil" 

dengan pola taqwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan 

jasmani, dapat hidup berkembang secara wajar dan normal karena 

taqwanya kepada Allah SWT.   

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam yang paling utama ialah beribadah dan taqarrub kepada 

Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan 

dunia akhirat.    

Sedangkan Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi 

maupun orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati, 

beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, sehingga ia 

menjadi salah seorang masyarakat yang sanggup hidup di atas 

kakinya sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada 

bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama umat manusia. Adapun 

Muhammad Athiyah Al-Abrasy merumuskan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. 

Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, 

dengan mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa 

fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan 

yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang 

suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama 

dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan 

pendidikan jiwa.   

Tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1.  Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan dimuka 

bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas 
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memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak 

Tuhan. 

2. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas 

kekhalifahannya dimuka bumi dilaksanakan dalam rangka 

beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan 

dilaksanakan. 

3.  Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak 

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. 

4.  Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan 

jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan 

keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna 

mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya. 

5.  Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan 

hidup didunia dan diakhirat.  

Apabila perumusan tersebut dikaitkan dengan ayat-ayat Al-

Qur’an dan hadits maka tujuan pendidikan Islam adalah sebagai 

berikut: 

1.  Tujuan pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan 

ketakwaan kepada Allah SWT., sebagaimana firman-Nya:   

                   

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Qs. Ali Imran: 102) 

                    

2.  Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan sikap dan 

jiwa yang selalu beribadah kepada Allah, sebagaimana firman 

Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan aku tidak menciptakan jin 

dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku.” (Qs. Adz-Dzariyat: 56) 

            

3.  Tujuan pendidikan Islam adalah membina dan memupuk 
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akhlakul karimah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 

         :        : 

        
Terjemahnya: 

Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘Anhu (semoga Allah 

meridhainya) ia berkata, bahwa Rasulallah Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam telah bersabda: “Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) 

untuk menyempurnakan akhlak (manusia).”  

Tujuan pendidikan Islam ada 4 macam, yaitu:  

a.   Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara 

yang lainnya. Tujuan ini meliputi aspek kemanusiaan seperti: 

sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. 

Tujuan umum ini berbeda pada tingkat umur, kecerdasan, situasi  

dan kondisi, dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil 

dengan pola takwa kepada Allah harus tergambar dalam pribadi 

sesorang yang sudah terdidik, walaupun dalam ukuran kecil dan 

mutu yang rendah, sesuai dengan tingkah-tingkah tersebut. 

b.  Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam ini berlangsung selama hidup, maka tujuan 

akhir akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah 

berakhir. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola 

takwa dapat menglami naik turun, bertambah dan berkurang 

dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan dan 

pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan 

Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan 

pendidikan yang telah dicapai. 

c.   Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan 

dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional 
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dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi 

Tujuan Instruksional umum dan Tujuan Instruksioanl Khusus 

(TIU dan TIK). 

d.   Tujuan Operasional 

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai 

dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan 

pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan 

diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan 

operasional. Dalam pendidikan formal, tujuan ini disebut juga 

tujuan instruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

Tujuan Instruksional umum dan Tujuan Instruksional Khusus 

(TIU dan TIK). Tujuan instruksioanal ini merupakan tujuan 

pengajaran yang direncanakan dalam unit kegiatan pengajaran. 

Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, tujuan pendidikan 

Islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu: 

1.  Membentuk akhlak mulia 

2.  Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat 

3. Persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segala 

kemanfaatannya 

4.  Menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik. 

5.  Mempersiapkan tenaga profesional yang terampil.   

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing dan 

membentuk manusia menjadi hamba Allah yang saleh, teguh 

imannya, taat beribadah dan berakhlak terpuji. 

Jadi, tujuan pendidikan agama Islam adalah berkisar kepada 

pembinaan pribadi muslim yang terpadu pada perkembangan 

dari segi spiritual, jasmani, emosi, intelektual dan sosial. Atau 

lebih jelas lagi, ia berkisar pada pembinaan warga negara muslim 

yang baik, yang percaya pada Tuhan dan agamanya, berpegang 

teguh pada ajaran agamanya, berakhlak mulia, sehat jasmani dan 

rohani. 

Pelaksanaan pendidikan agama harus dilakukan oleh 

pengajar yang meyakini, mengamalkan dan menguasai bahan 

agama tersebut. Hal ini karena salah satu tujuan pendidikan 
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nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, dan pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab 

keluarga masyarakat dan pemerintah.   

Maka jika berbicara perihal pendidikan Islam, baik makna 

maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai 

Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas 

sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai 

keberhasilan hidup (hasanah) di dunia bagi anak-anak didik yang 

kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (hasanah) 

diakhirat kelak. Maka tujuan pendidikan nasional sudah 

selayaknya mengacu dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan 

Islam yang masih sangat relevan di zaman modern sekarang ini. 

Pendidikan Islam memang sangat ideal untuk dilaksanakan di 

dalam dunia pendidikan. Dan lapangan dari pendidikan Islam 

telah menembus berbagai dimensi kependidikan, baik bentuk, 

orientasi, sikap, maupun volume kurikulum yang selalu 

dipengaruhi oleh pengaruh eksternal dan internal umat Islam, 

yang dilancarkan untuk melakukan perubahan pandangan, 

pikiran dan tindakan umat Islam dalam menghadapi kemajuan 

zaman dan tantangannya. 

Dengan demikian tujuan pendidikan merupakan pengamalan 

nilai-nilai Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi muslim 

melalui proses akhir yang dapat membuat peserta didik memiliki 

kepribadian Islami yang beriman, bertakwa dan berilmu 

pengetahuan. 

Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan islam, Attiyah 

Al- Abrasyi memberikan rumuan- rumusan sebagai berikut: 

A.   Pendidikan moral / akhlak (mencapai akhlak yang sempurna) 

Pembentukan moral yang tinggi adalah tujuan utama dari 

pendidikan Islam. Ulama dan sarjana-sarjana muslim dengan 

penuh perhatian telah berusaha menanamkan akhlak yang mulia, 

meresapkan fadhilah kedalam jiwa para siswa, membiasaan 

mereka berpegang pada moral yang tinggi dan menghidari hal- 

hal yang tercela, berfikir secara rohaniah dan insaniah 

(Perikemanusiaan) serta menggunakan waktu untuk belajar ilmu-
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ilmu duniawi dan ilmu-ilmu keagamaan, tanpa memandang pada 

kentungan-keuntungan materi. 

Dalam ajaran Islam, kepribadian yang utama adalah akhlak, 

dimana manusia memiliki akhlak yang utama sebagai manusia 

yang sempurna (insan kamil) sesuai dengan Al-Quran dan As-

Sunnah.  Pendidikan ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

berkembang, tidak statis karena berhubungan dengan kebutuhan 

manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Menurut Athiyah tujuan utama dari pendidikan Islam ialah 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup 

menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun 

perempuan, memiliki jiwa yang bersih, kemauan keras, cita-cita 

yang benar dan akhlak yang tinggi, mengetahui arti kewajiban 

dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, mengetahui 

perbedaan buruk dengan baik, memilih salah satu fadhilah, 

menghindari suatu perbuatan yang tercela, dan mengingat Tuhan 

dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan.   

Untuk pendidikan moral dan akhlak dalam Islam, menurut 

Athiyah Al-Abrasyi terdapat beberapa metode atau cara, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara 

mempergunakan petunjuk, tuntunan, nasehat, menyebutkan 

manfaat dan bahayanya sesuatu.  Diantara kata-kata 

berhikmat, wasiat-wasiat yang baik dalam bidang pendidikan 

moral dan akhlak anak-anak, disebutkan sebagai berikut: 

a. Sopan santun adalah warisan yang terbaik 

b. Budi pekerti yang baik adalah teman sejati 

c. Mencapai kata mufakat adalah pemimpin yang terbaik 

d. Ijtihad adalah pandangan yang menguntungkan 

e. Akal adalah harta yang paling bermanfaat 

f. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada kejahilan 

g. Tidak ada lawan yang lebih terpercaya daripada 

musyawarah 

h. Tidak ada kesunyian yang lebih buruk daripada 

mengagungkan diri sendiri.   

2)   Pendidikan akhlak secara tidak langsung, yaitu dengan cara 
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sugesti. Seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung 

hikmat kepada anak-anak, mencegah mereka dari membaca 

sajak-sajak yang kosong. 

3)  Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembawaan 

anak-anak dalam rangka pendidikan akhlak. Sebagai contoh, 

mereka (siswa) meniru ucapan-ucapan orang-orang yang 

berhubungan erat dengan mereka (guru). Oleh karena itu 

filosof-filosof Islam mengharapkan agar setiap guru berhias 

dengan akhlaknya yang baik, mulia, dan menghindari setiap 

yang tercela.   

B.   Memperhatikan Agama dan Dunia sekaligus 

Tujuan Pendidikan Islam ini mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas dan mengandung prinsip keseimbangan bukan hanya 

berorientasi dan memikirkan dunia saja atau akhirat saja (agama), 

melainkan bersama-sama memikirkan dunia dan akhirat, jangan 

memandang sebelah atau berat sebelah. 

 “Barang siapa yang menginginkan (Kebahagiaan) hidup di 

dunia, maka hendaklah menguasai ilmu, dan barang siapa 

menghendaki (Kebahagiaan) hidup di akhirat, maka hendaklah 

menguasai ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, 

maka hendaklah ia menguasai ilmu.” (Al Hadits) 

C.   Memperhatikan segi- segi manfaat 

Segi-segi manfaat atau prakmatis dijadikan tujuan dalam 

pendidikan islam karena hal itu berkaitan dengan tujuan- tujuan 

sebelumnya, seperti adanya ilmu kedokteran yang berguna dan 

bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit, ilmu tarbiyah untuk 

memperbaiki atau mendidik peserta didik, namun hal ini Al-

Abrasyi lebih menekankan pada bidang agama, akhlak, dan 

kejiwaan serta dasar pendidikan islam bukanlah perbedaan 

mencari rizqi atau bersifat materi lainnya. 

D.   Mempelajari ilmu untuk mendapatkan dzat itu sendiri 

Tujuan ini adalah untuk memperoleh profesionalisme 

(Teoritis). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan beliau bahwa 

pendidikan islam adalah pendidikan ideal, dimana ilmu diajarkan 

karena kelezatan-kelezatan ruhiyah, untuk dapat sampai pada 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  39 

hakekat ilmiyah dan akhlak yang terpuji. Setiap apa-apa yang 

ditinggalkan oleh kaum muslimin dalam bentuk peninggalan-

peninggalan ilmiyah, sastra, agama, seni, maka akan mendapakan 

suatu kekayaan dari yang maha besar dan tidak ada 

bandingannya di dunia ini. Hal ini membuktikan bahwa mereka 

sangat memperhatikan ilmu karena ilmu, dan sastra karena sastra, 

dan seni karena seni. 

E.   Pendidikan Kejuruan, Pertukangan untuk mencari Rizqi 

Tujuan ini memikirkan dan menempatkan pendidikan 

sekaligus sebagai tujuan sekunder, dipersiapkan dalam berkarya, 

praktik, dan berproduksi sehingga ia dapat bekerja, mendapatkan 

rizqi, hidup dengan terhormat, serta memelihara segi- segi 

keruhanian dan keagamaan sedangkan tujuan yang pokok adalah 

akhlak. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mencapai 

suatu tujuan, tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana 

peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan Islam secara umum 

adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni 

menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT 

agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. 

Tujuan pendidikan Islam adalah "suatu istilah untuk mencari 

fadilah, kurikulum pendidikan Islam berintikan akhlak yang 

mulia dan mendidik jiwa manusia berkelakuan dalam hidupnya 

sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan yakni kedudukan yang 

mulia yang diberikan Allah melebihi makhluk-makhluk lain dan 

dia diangkat sebagai khalifah. 

Menurut Zakiah Daradjat tujuan ialah suatu yang diharapkan 

tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan 

pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, 

tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian 

seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya, yaitu 

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi "insan kamil" 

dengan pola taqwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan 

jasmani, dapat hidup berkembang secara wajar dan normal karena 
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takwanya kepada Allah SWT. 

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam yang paling utama ialah beribadah dan taqarrub kepada 

Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan 

dunia akhirat.  

Sedangkan Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi 

maupun orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati, 

beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, sehingga ia 

menjadi salah seorang masyarakat yang sanggup hidup di atas 

kakinya sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada 

bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama umat manusia. 

Adapun Muhammad Athiyah Al-Abrasy merumuskan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. 

Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, 

dengan mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa 

fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan 

yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang 

suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama 

dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan 

pendidikan jiwa. 

Tujuan Pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

• Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan dimuka 

bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas 

memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak 

Tuhan. 

• Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas 

kekhalifahannya dimuka bumi dilaksanakan dalam rangka 

beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan 

dilaksanakan. 

• Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak 

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. 

• Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan 

jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan 

keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna 

mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya. 
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• Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan 

hidup didunia dan diakhirat. 

Tujuan pendidikan Islam adalah membina dan memupuk 

akhlakul karimah. sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 

        :        :  

       
Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu (semoga Allah meridlainya) ia 

berkata, bahwa Rasulallah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah bersabda: 

"Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak 

(manusia). 

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy dalam Kitab Al 

Tarbiyah Al Islamiyah wa Falaasifatuha merumuskan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. 

Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, 

dengan mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa 

fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan 

yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang 

suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama 

dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan 

pendidikan jiwa. 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu 

kegiatan selesai atau tujuan adalah cita, yakni suasana ideal itu 

nampak yang ingin diwujudkan. Dalam tujuan pendidikan, 

suasana ideal itu tampak pada tujuan akhir (ultimate aims of 

education). 

Adapun tujuan pendidikan adalah perubahan yang 

diharapkan pada subjek didik setelah mengalamai proses 

pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan 

pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya 

dimana individu hidup, selain sebagai arah atau petunjuk dalam 

pelaksanaan pendidikan, juga berfungsi sebagai pengontrol 

maupun mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan. 

Sebagai pendidikan yang nota benenya Islam, maka tentunya 
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dalam merumuskan tujuan harus selaras dengan syari’at Islam. 

Adapun rumusan tujuan pendidikan Islam yang disampaikan 

beberapa tokoh adalah; 

1)  Ahmad D Marimba; tujuan pendidikan Islam adalah; identiuk 

dengan tujuan hidup orang muslim. Tujuan hidup manusia 

munurut Islam adalah untuk menjadi hamba allah. Hal ini 

mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri 

kepada-Nya. 

2)  Dr. Ali Ashraf; ‘tujuan akhir pendidikan Islam adalah 

manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah 

pada tingkat individu, masyarakat dan kemanusiaan pada 

umunya”. 

3)  Muhammad Athiyah al-Abrasy. “the first and highest goal of 

Islamic is moral refinement and spiritual, training” (tujuan 

pertama dan tertinggi dari pendidikan Islam adalah 

kehalusan budi pekerti dan pendidikan jiwa)” 

4) Syahminan Zaini; “Tujuan Pendidikan Islam adalah 

membentuk manusia yang berjasmani kuat, sehat dan trampil, 

berotak cerdas dan berilmu banyak, berhati tunduk kepada 

Allah serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin 

yang tinggi dan berpendirian teguh”. 

Dari berbagai pendapat tentang tujuan pendidikan Islam 

diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani serta moral 

yang tinggi, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik 

sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridha 

Allah SWT. Dengan pendidikan, diharapkan akan lahir individu-

indidivu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat 

kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan 

ummat manusia secara keseluruhan. Disebabkan manusia 

merupakan fokus utama pendidikan, maka seyogianyalah 

institusi-institusi pendidikan memfokuskan kepada substansi 

kemanusiaan, membuat sistem yang mendukung kepada 

terbentuknya manusia yang baik, yang menjadi tujuan utama 
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dalam pendidikan. Dalam pandangan Islam, manusia bukan saja 

terdiri dari komponen fisik dan materi, namun terdiri juga dari 

spiritual dan jiwa. Oleh sebab itu, sebuah institusi pendidikan 

bukan saja memproduksi anak didik yang akan memiliki 

kemakmuran materi, namun juga yang lebih penting adalah 

melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik 

sehingga mereka akan menjadi manusia yang serta bermanfaat 

bagi ummat dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat. Institusi pendidikan perlu mengarahkan anak didik 

supaya mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akal yang 

pintar dan sifat-sifat dan jiwa yang baik, melaksanakan perbuatan-

perbuatan yang baik dan benar, memiliki pengetahuan yang luas, 

yang akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan, serta memiliki 

hikmah dan keadilan.  

Oleh sebab itu juga, ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam 

institusi pendidikan seyogianya dibangun di atas Wahyu yang 

membimbing kehidupan manusia. Kurikulum yang ada perlu 

mencerminkan memiliki integritas ilmu dan amal, fikir dan zikir, 

akal dan hati. Pandangan hidup Islam perlu menjadi paradigma 

anak didik dalam memandang kehidupan. 

Dalam Islam, Realitas dan Kebenaran bukanlah semata-mata 

fikiran tentang alam fisik dan keterlibatan manusia dalam sejarah, 

sosial, politik dan budaya sebagaimana yang ada dalam konsep 

Barat sekular mengenai dunia, yang dibatasi kepada dunia yang 

dapat dilihat. Realitas dan kebenaran didasarkan kepada dunia 

yang nampak dan tidak nampak; mencakup dunia dan akhirat, 

yang aspek dunia harus dikaitkan dengan aspek akhirat, dan 

aspek akhirat memiliki signifikansi yang terakhir dan final. (Syed 

Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of 

Islam). 

Jadi, institusi pendidikan Islam perlu mengisoliir pandangan 

hidup sekular-liberal yang tersurat dan tersirat dalam setiap 

disiplin ilmu pengetahuan modern saat ini, dan sekaligus 

memasukkan unsur-unsur Islam setiap bidang dari ilmu 

pengetahuan saat ini yang relevant. Dengan perubahan-

perubahan kurikulum, lingkungan belajar yang agamis, 
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kemantapan visi, misi dan tujuan pendidikan dalam Islam, maka 

institusi-institusi pendidikan Islam akan membebaskan manusia 

dari kehidupan sekular menuju kehidupan yang berlandaskan 

kepada ajaran Islam. Institusi–institusi pendidikan sepatutnya 

melahirkan individu-individu yang baik, memiliki budi pekerti, 

nilai-nilai luhur dan mulia, yang dengan ikhlas menyadari 

tanggung-jawabnya terhadap Tuhannya, serta  memahami dan 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada dirinya dan yang 

lain dalam masyarakatnya, dan berupaya terus-menerus untuk 

mengembangkan setiap aspek dari dirinya menuju kemajuan 

sebagai manusia yang beradab.   

Islam sangat memperhatikan pendidikan. Di dalam Islam, 

tujuan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha 

membentuk kepribadian manusia sesuai dengan nilai- nilai yang 

terdapat dalam masyarakat dan Negara. Selain itu pendidikan 

harus dipahami secara universal, sebagai usaha sadar yang 

dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan 

latihan untuk membantu peserta didik dalam menjalankan proses 

pemanusiaan menuju pribadi yang dewasa, yakni sosok manusia 

yang terisi secara penuh bekal pengetahuan serta memiliki 

integritas moral atau akhlak yang tinggi dan berkaitan dengan 

pendidikan ini. 

Komponen yang paling bermakna dalam proses pendidikan 

adalah pendidik, peserta didik, metode, dan materi, akan tetapi 

yang paling diutamakan adalah tujuan pendidikan karena hal 

tersebut merupakan inti agar peserta didik bisa diarahkan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy dalam Kitab Al 

Tarbiyah Al Islamiyah wa Falaasifatuha merumuskan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. 

Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, 

dengan mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa 

fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan 

yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang 

suci seluruhnya ikhlas dan jujur.  Maka tujuan pokok dan 

terutama dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan 
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pendidikan jiwa. 

Jadi jelaslah bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Nabi adalah dasar 

atau pedoman dalam usaha pelaksanaan pendidikan Islam dalam 

rangka berusaha mencapai tujuannya. 

 

C.  Faktor-Faktor Pendidikan Islam 

Dalam menguraikan tentang faktor-faktor pendidikan Islam, 

penuiis hanya berpedoman kepada faktor-faktor pendidikan pada 

umumnya yang dikemukakan oleh Langeveld. Berhasil tidaknya 

suatu usaha pendidikan, ditentukan oleh lima faktor: 

1.  Faktor pendidik 

2.  Faktor anak didik 

3.  Faktor alat pendidikan 

4. Faktor Lingkungan Pendidikan 

5.  Faktor Tujuan Pendidikan 

Kelima faktor tersebut di atas saling tunjang menunjang 

antara satu dengan yang lainnya, dan turut memberikan corak 

yang menentukan dalam proses pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan Islam pada khususnya. 

Dalam uraian selanjutnya, penulis akan menguraikan satu 

persatu secara singkat. 

Ad.l. Faktor Pendidik 

Pendidik adalah orang yang memberikan bimbingan atau 

pimpinan secara sadar terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, 

sebagaimana disebutkan dalam definisi terdahulu. 

Pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab 

terhadap pekerjaannya, yaitu memberikan pendidikan berupa 

ajaran Islam kepada anak didiknya. Oleh sebab itu pendidik 

dalam arti yang luas, baik sebagai orang tua di rumah atau guru di 

sekolah ataupun anggota di masyarakat adalah mereka 

mempuntai tugas yang suci yaitu memberikan bimbingan 

terhadap anak yang dibimbingnya sesuai dengan ajaran Islam 

dalam melaksanakan pendidikan yang mereka pikul. Mereka 

harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik dan 
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mampu membimbing anak didiknya kearah kedewasaan jasmani 

dan rohani. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendidikan 

Agama Islam. 

a.   Pendidik. 

Pendidik yang mampu untuk memainkan peranan dan 

fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya secara 

proporsional dan mampu menjadi motivator serta fasilitator 

dalam proses belajar mengajar disekolah. 

b.  Peserta didik. 

Peserta didik yang bersih hatinya dari kotoran dan penyakit 

jiwa, anak didik yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang 

mulia seperti, bersikap benar, taqwa, ikhlas, zuhud, merendahkan 

diri dan ridha. Peserta didik yang selalu menghormati gurunya 

dan selalu berusaha untuk senantiasa memperoleh kerelaan dari 

guru. 

c.  Kurikulum. 

Kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan fitrah 

insani, yaitu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan psikis, sosial, budaya, fisik, dan 

intelektual untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan 

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik, berupa penguasaan tehadap seperangkat 

kompetensi tertentu. 

d.  Metode. 

Metode pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna dan 

menimbulkan kesadaran anak didik untuk mengamalkan  

ketentuan ajaran agama Islam melalui teknik motivasi yang 

menimbulkan gairah belajar anak didik secara mantap. Disamping 

berdaya guna untuk mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan 

yang dicita-citakan. 

e.  Sarana dan Prasarana. 

Sarana dan prasarana yang bisa memotivasi belajar siswa 

terhadap ajaran agama Islam yang tidak terbatas hanya pada hal-
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hal yang berkaitan dengan barang atau peralatan, tetapi juga ide, 

gagasan, prosedur, teknik, dan strategi yang dikembangkan oleh 

pihak sekolah atau dari pihak pemerintah. 

Dalam proses perkembangan pemikiran pendidikan di dunia 

Barat, kegiatan berkembang dari konsep paedagogi, andragogi 

dan education. Dalam konsep paedagogi, kegiatan pendidikan 

ditujukan hanya kepada anak yang belum dewasa (paeda artinya 

anak). Tujuannya mendewasakan anak. Namun karena banyak 

hasil didikan yang justru menggambarkan perilaku yang tidak 

dewasa, maka sebagai antithesis dari kenyataan itu, muncullah 

gerakan andragogi (kata dasar andro artinya laki-laki yang 

rupanya seperti perempuan). Selanjutnya gerakan modern 

memunculkan konsep education yang berfungsi ganda, yakni 

“transfer of knowledge” disatu sisi dengan “making scientific 

attitude” pada sisi yang lain. 

Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam proses 

pendidikan ada pendidik yang berfungsi sebagai pelatih, 

pengembang, pemberi atau pewaris. Kemudian terdapat bahan 

yang dilatihkan, dikembangkan, diberikan dan diwariskan yakni 

pengetahuan, keterampilan, berpikir, karakter yang berupa bahan 

ajar, serta ada murid yang menerima latihan, pengembangan, 

pemberian dan pewarisan pengetahuan, keterampilan, pikiran 

dan karakter. 

Perbuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor 

tertentu yang mempengaruhi dan menentukan, diantaranya: 

faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat 

pendidikan, dan faktor lingkungan. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis maklum bahwa 

menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Para pendidik itu 

memegang peranan penting di dalam pelaksanaan pendidikan. 

Seorang pendidik itu harus mampu mempertahankan anak 

didiknya agar mengerti dan dapat melaksanakan apa yang telah 

diberikan oleh pendidik, berdasarkan ajaran- ajaran pendidikan 

Islam yang dicita-citakan oleh para pendidik, sesuai dengan 

firman Tuhan dalam Surat Al-Furqan ayat 74: 
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Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami anugrahkanlah kepada 

kami isteri-isteri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati kami  

dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertakwa.22 

Ad.2. Faktor anak didik 

Yang dimaksud dengan anak didik ialah seorang yang sedang 

berkembang dalam situasi hubungan pendidikan dan 

mengharapkan pertolongan dari orang yang berpengalaman. Atau 

dengan kata lain, anak didik ialah seorang anak yang sedang 

mengalami pertumbuhan perkembangan sejak terciptanya sampai 

ia dewasa dan perubahan-perubahan ini terjadi secara wajar. 

Oleh karena itu, jelaslah bahwa anak itu memang menjadi 

anak didik karena ia tunduk kepada pendidikan dan memahami 

tujuan hidup menurut taraf kekanakannya. Dia mengetahui tujuan 

hidup itu melalui pendidikan dan tindakan-tindakan yang 

memberikan bimbingan kepadanya. Timbul pertanyaan, 

bagaimana cara anak itu berbuat demikian? Caranya ialah dengan 

turut sertanya anak itu bergaul dengan orang lain. Berbuat dengan 

bertujuan menerima orang sekitarnya serta mencoba mengadakan 

pilihannya sendiri. Demikianlah keadannya hingga tiba pada 

masa dewasa. 

Ad. 3. Faktor alat pendidikan 

Sebelum mengemukakan pengertian alat pendidikan Islam, 

maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pendapat tentang 

alat pendidikan tersebut. 

Menurut Prof. Dr. M.J. Langeveld dalam bukunya yang 

dikutip oleh Drs. Soetina Soewondo di dalam tulisannya, sebagai 

berikut: 

Alat pendidikan itu selain menuntut kondisi- kondisi yang 

                                                     
22 Ibid h 569 
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menyebabkan dapat terlaksananya pekerjaan pendidikan, juga 

alat-alat pendidikan itu telah mewujudkan dalam dirinya sebagai 

suatu perbuatan atau situasi dengan mana situasi atau perbuatan 

itu mencita-citakan secara tegas untuk mencapai suatu tujuan di 

dalam pendidikan.23 

Drs. Ahmad D. Marimba menulis sebagai berikut: “Alat 

pendidikan ialah segala sesuatu atau apa yang dipergunakan 

dalam usaha mencapai tujuan pendidikan".24 

Setelah memperhatikan beberapa pendapat tersebut di atas, 

maka jelaslah bahwa alat pendidikan itu mencakup tindakan atau 

situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sedangkan didalam mempergunakan alat pendidikan 

itu mempunyai hubungan dengan pribadi yang memakainya. 

Pribadi yang menggunakan alat itu harus menyesuaikan diri 

dengan cita-cita yang dikandung oleh alat itu. 

Dari penggunaan alat-alat pendidikan itu dikehendaki akibat 

di mana anak didik betul-betul mengalami perubahan di 

dalamnya, hanya perlu diingat bahwa di dalam menggunakan alat 

pendidikan dalam pendidikan Islam harus dihindari 

mempergunakan alat-alat pendidikan yang bertentangan dengan 

pendidikan Islam atau ajaran Islam: misalnya minum khamar, 

main judi dan sebagainya. 

Ad.4. Faktor Lingkungan. 

Pengertian lingkungan: lingkungan atau biasa juga disebut 

alam sekitar, faktor eksogen yang bukan hanya orang tuanya, 

tetapi semua hal yang mempengaruhi perkembangan anak didik, 

disengaja maupun tidak disengaja, secara langsung ataupun tidak 

langsung. Untuk itu, maka pengertian lingkungan dalam ilmu 

kemasyarakatan adalah sebagai berikut: “Alam sekitarnya 

termasuk orang-orangnya dalam hidup pergaulan yang 

mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam 

kehidupan kebudayaannya.”25 

                                                     
23 Dra Ny,Soetina Soemondo, Pengantar llmu Pendidikan, (Edisi 12; Makassar : PT. 

Bulu Lowa, ttp), h. 62. 
24 Drs. Ahmad D. Marimba, op. cit h 43. 
25 Prof.Nr.A.G.Pringo Didgo dan Hasan Sadili, MA, Ensiklopedi Umum, (Jakarta:  
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Untuk itu maka lingkungan dapat dibedakan dengan tiga 

macam yaitu: 

a. Lingkungan keluarga (rumah tangga) 

b. Lingkungan sekolah 

c. Lingkungan masyarakat”.26 

ad. a) Lingkungan keluarga (rumah tangga) 

Yang termasuk dalam lingkungan rumah tangga ialah semua 

yang ada di dalam dan di sekitar rumah tangga; seperti ibu, 

bapak, kakak, pembantu dan Iain-lain. Hiasan-hiasan dalam 

rumah tangga, seperti hiasan dinding, gambar-gambar berupa 

hiasan kamar serta hubungan-hubungan dan pengaturnya dan 

lain-lain Pokoknya semua yang ada di sekeliling anak itudi mana 

saja ia hidup atau berada dalam satu rumah tangga termasuk 

lingkungan keluarga. 

Ad. b) Lingkungan sekolah 

Setelah anak itu bergaul bertahun-tahun dengan semua ini 

dan penghuni rumah tangga, maka setelah anak menjelang umur 

masa sekoiah, dimasukkanlah oleh orang tuanya di sekolah 

Taman kanak-kanak, selanjutnya sekoiah dasar dan seterusnya. 

Di sekolah anak itu bergaul dengan teman sejawatnya, 

mendapatkan pelajaran yang bermacam-macam, mulai dari taman 

kanak-kanak, sekolah dasar dan seterusnya, kesemuanya itu 

termasuk lingkungan sekolah. 

Ad. c) Lingkungan masyarakat 

Di samping anak itu hidup dalam rumah tangga dan 

lingkungan sekolah, maka suatu hal yang tidak dapat dielakkan 

yang menyangkut kehidupan anak ialah kehidupan dalam 

lingkungan masyarakat, sebab naluri manusia itu dalam 

kehidupan bermasyarakat. Manusia atau anak dalam 

kehidupannya tidak luput dari pada pergaulan hidup 

bermasyarakat Pokoknya, lingkungan adalah semua atau apa 

yang ada di sekeliling anak di mana ia hidup dan berlangsung 

                                                                                                                      
Yayasan Dana Buku Frauklin, 1973). h 754. 

26 Dra.Ny. Soetina Soewondo, op. citt  h. 32 
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perkembangan anak baik dalam rumah tangga, di sekolah 

maupun di dalam masyarakat, kesemuanya itu termasuk dalam 

pengertian lingkungan. 

Ad.5. Faktor tujuan pendidikan. 

Sesungguhnya tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah 

membina mental anak didik ke arah kebaikan yang sesuai dengan 

ajaran-ajaran agama Islam. Artinya setelah pembinaan terjadi, 

anak didik dengan sendirinya akan menjadikan ajaran pendidikan 

Islam itu sebagai pedoman dalam setiap tingkah lakunya. 

Justru itu usaha yang tidak mempunyai tujuan tidaklah 

mempunyai arti apa-apa. Tujuan itu sendiri telah tercakup di 

dalam pengertian usaha-usaha itu mengalami permulaan dan 

mengalami pula akhir. Suatu tujuan dapat pula menjadi pangkal 

untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik merupakan tujuan baru, 

maupun tujuan lanjutan dan tujuan akhir pendidikan Islam ialah 

terbentuknya kepribadian muslim. 

Dalam membicarakan tujuan pendidikan, kiranya sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh P.H. Kohastama (seorang 

pendidik bangsa Belanda) yaitu: 

“Tujuan pendidikan adalah menolong pertumbuhan manusia, 

tanpa merepotkan orang lain, bisa mendapatkan ketentraman 

bathin yang dapat dicapainya..”27 

Kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam maka dalam 

pengertian tentang    pendidikan Islam yang berhubungan dengan 

tujuan sementara, dapat diiihat dalam definisi yang dikemukakan 

oleh Ahmad D. Marimba, yaitu membentuk manusia 

berkepribadian muslim. Namun kalau berbicara tentang tujuan 

ideal (tujuan akhir pendidikan Islam), tidak bisa lepas dari tujuan 

hidup seorang muslim, yaitu seperti yang tercantum di dalam 

firman Tuhan surat Az-Zariat ayat 56 sebagai berikut: 

       

 

                                                     
27  Ki Hajar Dewantara, Pendidikan Bahagian I, “(Yogyakarta: Majlis Luhur 

Taman siswa, 1962), h 20. 
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Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk 

menyembah kepada-Ku. 

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan 

yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan 

terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang 

bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi-institusi pendidikan saat 

ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-institusi 

tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang 

beradab.  Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah 

kepada terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam 

tujuan institusi pendidikan. Penekanan kepada pentingnya anak 

didik supaya hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual dan 

moralitas seperti terabaikan. Bahkan kondisi sebaliknya yang 

terjadi. 

Saat ini, banyak institusi pendidikan telah berubah menjadi 

industri bisnis, yang memiliki visi dan misi yang pragmatis. 

Pendidikan diarahkan untuk melahirkan individu-individu 

pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan materi dan 

profesi sosial yang akan memakmuran diri, perusahaan dan 

Negara. Pendidikan dipandang secara ekonomis dan dianggap 

sebagai sebuah investasi. “Gelar” dianggap sebagai tujuan utama, 

ingin segera dan secepatnya diraih supaya modal yang selama ini 

dikeluarkan akan menuai keuntungan. Sistem pendidikan seperti 

ini sekalipun akan memproduksi anak didik yang memiliki status 

pendidikan yang tinggi, namun status tersebut tidak akan 

menjadikan mereka sebagai individu-individu yang beradab. 

Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis 

sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan 

Barat yang sekular. Dalam budaya Barat sekular, tingginya 

pendidikan seseorang tidak berkorespondensi dengan kebaikan 

dan kebahagiaan individu yang bersangkutan. Dampak dari 

hegemoni pendidikan Barat terhadap kaum Muslimin adalah 

banyaknya dari kalangan Muslim memiliki pendidikan yang 

tinggi, namun dalam kehidupan nyata, mereka belum menjadi 
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Muslim-Muslim yang baik dan berbahagia. Masih ada 

kesenjangan antara tingginya gelar pendidikan yang diraih 

dengan rendahnya moral serta akhlak kehidupan Muslim. Ini 

terjadi disebabkan visi dan misi pendidikan yang pragmatis. 

Sebenarnya, agama Islam memiliki tujuan yang lebih 

komprehensif dan integratif dibanding dengan sistem pendidikan 

sekular yang semata-mata menghasilkan para anak didik yang 

memiliki paradigma yang pragmatis. 

Dari pengertian di atas tergambarlah kemana arah seorang 

anak akan dibawa oleh pendidikan Islam. Dengan demikian dapat 

disadari bahwa tujuan pendidikan Islam adalah suatu hal yang 

menentukan arah dari pada berlangsungnya pendidikan itu. Baik 

buruknya hasil suatu pendidikan banyak ditentukan oleh tujuan 

yang akan dicapai (dicita-citakan) oleh pendidikan itu sendiri. 

 

D.  Peranan Rumah Tangga dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Islam. 

Berbicara tentang peranan rumah tangga dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam, maka rumah tangga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat adalah merupakan wadah pelaksanaan pendidikan 

Islam. Rumah tangga adalah tempat pertama untuk mendidik dan 

membina anak-anak. Dalam rumah tangga, ibu bertanggung 

jawab mengatur dan menjadikan rumah tangga itu sebagai muara 

yang aman dan damai, pelabuhan yang tenang dan tempat 

beristirahat yang indah, menarik untuk seluruh keluarga. Baik 

waktu suka maupun waktu duka dan senang. 

Dalam rumah tangga pelaksanaan pendidikan ini yang 

pertama memegang peranan adalah sang ibu, ibu yang 

bertanggung jawab mengurus dan mengatur dan menjadikan 

rumah tangga itu sebagai tempat keluarga mengemukakan isi 

hatinya dan kasih sayangnya, baik terhadap suami maupun 

terhadap anak-anaknya. Dalam lingkungan keluargalah 

diletakkan dasar-dasar pndidikan Islam, anak-anak harus 

diajarkan cara-cara mengerjakan ibadah, dan dalam keluarga itu 

tiap-tiap anggota mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang sering 

mempengaruhi, memberi dan menerima. Dalam pemeliharaan 
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hidup bersama dalam keluarga memerlukan kebaktian kesadaran 

demi untuk kepentingan hidup bersama dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam. 

Dalam rumah tangga, ibu memegang peranan penting dalam 

mendidik anak-anak, walaupun ayah harus memberi perhatian 

terhadap pendidikan anak, tetapi ibulah pertama-tama memikul 

tanggung jawab, sebab ibu yang melahirkan, mengasuh dan 

membesarkan, ibu yang paling tahu keadaan anak dan oleh 

karenanya ibu yang pertama-tama bertanggung jawab dan dapat 

dikuasai perhatian anak-anaknya baik buruknya keadaan anak 

sewaktu dewasa tergantung kepada pendidikan yang diterimanya 

sewaktu masih kecil. 

Rumah tangga muslim harus memancarkan cahaya Al-

Qur’an, cahaya ibadah oleh penghuninya. Mereka 

bersembahyang, puasa dan lain-laian ibadah Islam, mereka 

berkata benar dan jujur, berbuat baik kepada semua manusia dan 

tidak suka berjudi dan tidak meminum minuman keras 

(memabukkan), anak-anak dibiasakan sembahyang, belajar agama 

dan mengamalkannya. Anak itu harus diberi contoh teladan yang 

baik agar mereka dapat mewarisi dalam kehidupan sehari-hari. 

Orang tua (ayah dan ibu) yang mendapat karunia Tuhan telah 

menghasilkan anak atas perbuatannya itu hendaklah berusaha 

dengan sesungguhnya untuk dapat mencukupi segala kebutuhan 

anak-anaknya, karena bila anak merasa tidak terpenuhi 

kebutuhannya itu lalu seakan-akan merasa tidak mempunyai 

orang tua sehingga berbuat segala sesuatu menurut sesuka 

hatinya. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan pendidikan 

Islam itu harus memulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. 

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi keluarga itu perlu 

diperhatikan dan dapat kita lihat pada kebiasaan-kebiasaan yang 

berlaku dalam pendidikan Islam. 

Dari kehidupan dan kebiasaan yang dialami oleh si anak 

seperti dalam mengerjakan sembahyang bersama dengan ayah 

dan ibu pada waktu tertentu, kerajinan dan ketekunan seorang ibu 

melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya dan 

memelihara rumah tangga serta terciptanya kerukunan dan 
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kedamaian dalam rumah tangga, sedikit banyaknya memberi 

kesan dalam jiwa anak untuk secara sepontan pula dalam 

mencoba dan menirunya, maka dengan kebiasaan dan tauladan 

yang seperti ini dapat menjadi pendidikan terhadap anak menuju 

ketingkat kedewasaannya kelak. 

Bila kita memperhatikan hal-hal dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam, peranan rumah tangga memang merupakan 

pangkal keselamatan seluruh masyarakat. Bahwa dengan adanya 

pendidikan Islam itu bukan saja memberi sanksinya kepada 

kaidah-kaidah yang ada, tetapi juga mempengaruhi kehidupan 

seseorang. 

Pendidikan Islam harus dilaksanakan oleh orang tua (rumah 

tangga) dengan sungguh-sungguh yang dimulai sejak kecilnya 

dalam rumah tangga, karena didikan orang tualah untuk pertama 

anak mengenal agamanya. Pendidikan itulah yang menentukan 

apakah si anak itu memeluk agama dengan wajar atau tidak. Itu 

semuanya dilahirkan dalam rumah tangga, maka untuk 

memenuhi maksud tersebut supaya anak memeluk agamanya 

adalah tergantung dari bimbingan orang tuanya. Di dalam 

pendidikannya didasarkan pada ajaran- ajaran yang bijaksana 

agar anak suka melakukannya, seperti meiaksanakan ibadah 

shalat, bersedakah kepada fakir miskin dan sebagainya. 

Dalam melaksanakan pendidikan, khususnya pendidikan 

Islam di mana obyeknya adalah anak, maka di antara sekian 

banyak bimbingan, keluargalah yang paling banyak memegang 

peranan. 

Pengganti tugas hidup selanjutnya, orang lua (rumah tangga) 

memikul beban atas amanat Allah di permukaan bumi ini. Inilah 

sebabnya Islam mnegajukan supaya semenjak anak lahir sudah 

diberi pula pendidikan yang cocok dengan tuntunan Tuhan. 

Dimaklumi, bahwa hati anak yang murni adalah suatu elemen 

yang mahal sekali, keadaan masih sangat sederhana dan kosong 

dari segala gambaran dan lukisan, ia cenderung kemana saja ia 

diarahkan, kalau dibiasakan dengan pendidikan yang baik maka 

baiklah dia dan akan berbahagialah dalam hidupnya. Dan 

kebahagiaan tidak terbatas dalam hidupnya saja, tetapi jika akan 
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bermanfaat bagi orang luanya, masyarakat dan negara, orang tua 

lidak boleh membiarkan anaknya kosong ilmunya sama sekali. 

Tuhan mengamanatkan supaya orang tua berhasil dalam 

mendidik anaknya dengan budi pekerti yang luhur, kuat iman 

dan taat kepada ajaran-ajaran Islam dan memiliki sifat kecerdasan. 

Kunci utama dalam mengarahkan pendidikan dan 

membentuk mental si anak terletak pada peranan rumah tangga, 

khususnya kaum ibu, demikian juga sebaliknya. Tepatlah ucapan 

filosof Islam Al-Gazali yang mengatakan: “Sesungguhnya syurga 

(kebaikan) dan marahmu (kejahatan) tergantung pada pergaulan, 

agama dan tabiat yang diwariskan oleh orang tuamu".28 

Agama Islam cukup memberikan isyarat, bahwa pedoman 

bagi orang tua yang ingin menanamkan pendidikan dengan baik 

pada anak-anaknya, paling baik haruslah ditanamkan dalam 

sanubari anak yang masih kecil, ialah hubungan si anak dengan 

ajaran-ajaran pendidikan Islam (hubungan dengan Tuhannya). 

Di dalam pelaksanaan pendidikan Islam, pendidikan itu 

bertujuan membentuk manusia menjadi bercorak diri, berderajat 

tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya untuk 

mewujudkan tujuan itu adalah melaksanakan ajaran Allah. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan pendidikan Islam harus 

menghasilkan individu bercorak dan berderajat tinggi menurut 

ukuran Allah. Dengan kata lain corak pendidikan Islam itu ada 

dua macam yaitu: 

1.  Tujuannya adalah membentuk individu menjadi berbudi 

luhur yang tinggi menurut ukuran Allah. 

2.  Inti pendidikannya adalah ajaran Allah yang tercantum 

dengan lengkap di dalam Al-Qur'an yang pelaksanaannya 

dilakukan dalam hidup sehari-hari, yang dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. 

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah bertujuan 

kepada pembentukan pribadi muslim, dan dapat membentuk 

anak didik menurut ajaran-ajaran Allah. Di dalam ajarannya, kuat 

dalam mempertahankan kebenaran yang digariskan oleh ajaran 

                                                     
28 Bochari Membina Rumah Tangga Bandung PT Al Ma’arif 1977 h 5 
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agama, sehingga tidak dapat tergeser sedikitpun juga dari segala 

bentuk pertentangan dan penderitaan yang dialaminya. 

Di dalam mendidik anak-anaknya, tujuan pendidikan itu 

harus diarahkan kepada pembentukan karakter mereka supaya 

mudah baginya setiap saat yang tepat untuk memberikan kesan 

kebaikan kepada orang lain (anak-anaknya). 
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Bagian 3 

LEADERSHIP UMMAHATUL MU’MININ 

A. Pengertian Leadership

eadership dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi bahasa dan

segi istilah.

1. Menurut bahasa, leadership berasal dari bahasa Inggris

yaitu “Leader", pemimpin dan leadership artinya

pimpinan".29

2. Pengertian dari segi istilah, seperti yang dikemukakan oleh

Bahrun Rangkuti sebagai berikut:

Leadership (kepemimpinan) sering diungkapkan dengan 

ungkapan seni, ilmu ataupun keahlian seseorang mengendalikan 

pikiran rencana dan amal tindakan orang lain, sehingga 

diperolehnya taat yang sepenuh- penuhnya, kepercayaan, 

penghormatan dan kerja sama yang tak pemah goyah. 30 

29 S. Wojowasito WJS Poerwadarminta Kamus Lengkap Inggris Indonesia Cet.III 
Jakarta Hasta 1972, h.88 

30 Bahrun Rangkuti, Leadership Nabi Muhammad Dalam Perang dan Damai 

Jakarta: Aguss Salim, 1956), h 165 

L 
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Demikian pula suatu pendapat mengungkapkan bahwa: 

Kepemimpinan adalah proses pembinaan, bimbingan dan contoh 

tauladan serta proses pembinaan yang mudah dari pada pekerjaan 

orang-orang yang terpimpin guna mencapai tujuan yang 

ditetapkan.31 

Kalau kita memperhatikan pengertian di atas, maka dapatlah 

ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan leadership 

ialah memimpin manusia di dalam menegakkan ajaran-ajaran 

yang berdasarkan dengan asas hukum, syarat-syarat yang telah 

digariskan oleh Tuhan dan berpusat kepada kesanggupan atas 

dasar hukum itu. Maka setiap orang yang sanggup memimpin 

manusia, menjaga hukum-hukum ajaran pendidikan Islam, 

patutlah ia menjabat pemimpin dalam Islam. 

Kita maklum, bahwa pemimpin itu adalah manusia biasa, 

maka di antaranya ada juga yang berhasil dengan baik dan ada 

yang gagal. 

Kepada pemimpin yang baik dan taat kepada Allah SWT dan 

Rasul-Nya, wajib ditaati selama perintahnya sesuai dengan garis-

garis kebenaran. Adapun jika perintah itu menyalahi pedoman 

yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak boleh 

dipatuhi dan wajib dilakukan koreksi atasnya. Rasulullah 

bersabda: 

Artinya: 

Dari Abdullah r.a.dari Nabi saw. Bersabda : Patuh dan taat itu adalah 

kewajiban bagi orang Islam baik terhadap peraturan-peraturan yang 

menyenangkan maupun yang dibenci (tidak menyenangkan) selama ia 

tidak diperintahkan melaksanakan suatu kemaksiatan. Maka apabila ia 

diperintahkan melaksanakan kemaksiatan maka tidak ada kewajiban 

untuk mematuhi dan mentaatinya.32 

Berdasarkan hadits dan uraian-uraian di atas penulis 

mengambil kesimpulan, bahwa leadership adalah suatu aktifitas 

sukarela untuk tujuan bersama. Selanjutnya ditegaskan bahwa 

                                                     
31 Arifin Abdur Rahman, Leadership Pengembangan dan Filosofis Kepemimpinan 

Kerja, (sespa Depag Jakarta, 1977), h. 15 
32 Aby Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhary, Matnul Bukhary Jilid 4 

Singapura: Maktaba Wamatbaa Sulaiman Mary), h. 234. 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  61 

leadership yang menonjol ialah tentang budi pekerti dan akhlak 

yang mewamai segala bidang perjuangannya. Dengan demikian, 

maka leadership Islam dapat dirumuskan: sebagai aktivitas dan 

kemampuan untuk mempengaruhi (memimpin) manusia supaya 

berjuang (bekerja) dalam menegakkan asas hukum (peraturan dan 

cita-cita) untuk tujuan bersama dalam ajaran pendidikan Islam. 

Seorang pemimpin apapun tugas dan di manapun 

kedudukannya, dipandang sebagai lambang organisasi dan 

menjadi juru bicara mewakili lembaga atau organisasi yang 

dipimpinnya. Dia perlu perilaku yang baik terhadap siapapun, 

agar lembaga atau organisasi yang dipimpinnya tidak dijauhi 

orang. 

Rasulullah adalah qudwah hasanah kita, yang banyak 

mengajarkan tentang kepemimpinan. Apapun amal kita harus 

merujuk kepada beliau. Pemimpin juga harus begitu, meneladani 

akhlak, sifat dan perilaku beliau serta seluruh aktifitas 

kepemimpinan beliau. 

Berikut adalah sifat dan akhlak yang harus dimiliki setiap 

pemimpin: 

1.  Seluruh kegiatannya dilakukan semata hanya mengharap 

ridha Allah SWT. 

2.  Ingatannya kuat, bijak, cerdas, berpengalaman dan 

berwawasan luas. 

3.   Perhatian dan penyantun. 

4.    Bersahabat dan sederhana. 

5.    Shidiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan. 

6.   Tawadhu’. 

7.   Memaafkan, menahan amarah, sabar, dan berlaku ihsan. 

8.   Menepati janji dan sumpah setia. 

9.   Tekad bulat, tawakkal dan yakin serta menjahui sikap 

pesimis. 

Seorang pemimpin dibebani amanah dan tanggung 

jawabyang harus ia laksanakan untuk mencapai tujuan dari 

organisasi yang ia pimpin. Dalam Islam setiap manusia yang 

terlahir di muka bumi ini ialah seorang pemimpin yang 
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memimpin umat ini kepada dien Allah. Semakin banyak orang 

yang dipimpinnya semakin berat pula beban yang dipikulnya. 

Dalam sebuah Hadist Rasulullah saw bersabda: 

      
Artinya: setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta 

pertanggungjawaban tentang bapa yang ia pimpin. 

Kepemimpinan tidak boleh diberikan kepada orang yang 

memintanya terlebih dengan ambisius untuk mendapatkannya. 

Kenapa? Karena dikhawatirkan dia tidak mampu mengemban 

amanah tersebut kemudian mungkin mempunyai niat lain atau 

ingin mengambil keuntungan yang banyak ketika ia telah 

mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini Abu Dzar RA berkata, ”Aku 

bertanya,” wahai Rasulullah saw, maukah engkau mengangkatku 

memegang satu jabatan?” kemudian Rasulullah saw menepuk 

bahuku dengan tangannya sambil bersabda: 

”wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah dan sesungguhnya 

itu (jabatan) adalah amanah. Dan sesungguhnya ia pada hari kiamat 

menjadi kesengsaraan dan penyesalan, kecuali yang mengambilnya 

dengan haqnya dan menyempurnakan apa yang menjadi wajib keatasnya 

dan diatas jabatan itu.” 

Seorang pemimpin juga harus memahamkan kepada 

anggotanya bahwa amanah yang dipikul ini akan dipertanggung-

jawabkan diakhirat kelak. Apakah ketika mengemban amanah 

pernah mendzolimi orang atau tidak. Dalam hal ini Rasulullah 

saw bersabda: 

”Apabila seorang hamba (manusia) yang diberikan kekuasaan rakyat 

mati, sedangkan di hari matinya ia telah mengkhianati rakyatnya, maka 

Allah swt mengharamkan surga kepadanya.” (muttafaqun ’laih) 

Sebelum memberi amanah pemimpin harus melihat kapasitas 

yang kan diberi amanah tersebut. Karena amanah haruslah 

diberikan kepada orang yang kompeten atasnya kalau tidak maka 

akan menimbulkan ketidak sampainya tujuan bahkan mungkin 

menimbulkan kerusakan. Dalam sebuah Hadist dikatakan, ”Kalau 

seandainya perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya 
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maka tunggulah saat kehancurannya.” 

Di dalam konsep (manhaj) Islam, pemimpin merupakan hal 

yang sangat final dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi 

dalam bangunan masyarakat Islam. Dalam kehidupan berjama'ah, 

pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia 

memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (minhaj) 

dan gerakan (harakah). Kecakapannya dalam memimpin akan 

mengarahkan ummatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu 

kejayaan dan kesejahteraan ummat dengan iringan ridho Allah 

(Qs. 2 : 207). 

Dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada 

posisi yang menentukan terhadap perjalanan ummatnya. Apabila 

sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, 

produktif dan cakap dalam pengembangan dan pembangkitan 

daya juang dan kreativitas amaliyah, maka dapat dipastikan 

perjalanan ummatnya akan mencapai titik keberhasilan. Dan 

sebaliknya, manakala suatu jama'ah dipimpin oleh orang yang 

memiliki banyak kelemahan, baik dalam hal keilmuan, manajerial, 

maupun dalam hal pemahaman dan nilai tanggung jawab, serta 

lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam pengambilan 

keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan, bangunan 

jama'ah akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami 

kehancuran (Qs. 17 : 16) 

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka 

Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah (kaum 

elit dan konglomerat) di negeri itu (untuk menaati Allah), akan 

tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka 

sudah sepantasnyalah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan 

Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-

hancurnya." (Qs. 17 : 16) 

Oleh karena itulah, Islam memandang bahwa kepemimpinan 

memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya 

masyarakat yang berada dalam Baldatun Thoyyibatun Wa 

Robbun Ghofur (Qs. 34 : 15), yaitu masyarakat Islami yang dalam 

sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu 

pentingnya kepemimpinan atau imam dalam sebuah jama'ah atau 
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kelompok, sampai-sampai Rasulullah bersabda yang maksudnya: 

“Apabila kamu mengadakan perjalanan secara berkelompok, 

maka tunjuklah salah satunya sebagai imam (pemimpin 

perjalanan)." 

Demikian juga jika kita lihat dalam sejarah Islam (Tarikh 

Islam) mengenai pentingnya kedudukan pemimpin dalam 

kehidupan ummat muslim. Kita lihat dalam sejarah, ketika 

Rasulullah saw. wafat, maka para shahabat segera mengadakan 

musyawarah untuk menentukan seorang khalifah. Hingga jenazah 

Rasulullah pun harus tertunda penguburanya selama tiga hari. 

Para sahabat ketika itu lebih mementingkan terpilihnya pemimpin 

pengganti Rasulullah, karena kekhawatiran akan terjadinya 

ikhlilaf (perpecahan) di kalangan ummat muslim kala itu. Hingga 

akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama 

setelah Rasulullah saw. wafat. 

Dalam perspektif Islam, ada beberapa komponen yang 

menjadi persyaratan terwujudnya masyarakat Islami, yaitu: 

• Adanya wilayah teritorial yang kondusif (al-bi'ah, al-quro) 

• Adanya ummat (al-ummah) 

• Adanya syari'at atau aturan (asy-syari'ah) 

• Adanya pemimpin (al-imamah, amirul ummah) 

Pemimpin pun menjadi salah satu pilar penting dalam upaya 

kebangkitan ummat. Islam yang telah dikenal memiliki minhajul 

hayat (konsep hidup) paling teratur dan sempurna dibandingkan 

konsep-konsep buatan dan olahan hasil rekayasa dan imajinasi 

otak manusia, telah menunjukkan nilainya yang universal dan 

dinamis dalam penyatuan seluruh komponen ummat (Qs. 21: 92). 

Ada empat pilar kebangkitan ummat, yang kesemuanya 

saling menopang dan melengkapi, yaitu: 

• Keadilan para pemimpin (umaro) 

• Ilmunya para ‘ulama 

• Kedermawanan para aghniya (orang kaya) 

• Do'anya orang-orang faqir (miskin) 
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Definisi Pemimpin 

Ada beberapa istilah yang mengarah kepada pengertian 

pemimpin, diantaranya: 

• Umaro atau ulil amri yang bermakna pemimpin negara 

(pemerintah) 

• Amirul ummah yang bermakna pemimpin (amir) ummat 

• Al-Qiyadah yang bermakna ketua atau pimpinan kelompok 

• Al-Mas'uliyah yang bermakna penanggung jawab 

• Khadimul ummah yang bermakna pelayan ummat 

Dari beberapa istilah tadi, dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin adalah orang yang ditugasi atau diberi amanah untuk 

mengurusi permasalahan ummat, baik dalam lingkup jama'ah 

(kelompok) maupun sampai kepada urusan pemerintahan, serta 

memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan 

memberikan perhatian yang lebih dalam upaya mensejahterakan 

ummatnya, bukan sebaliknya, mempergunakan kekuasaan dan 

jabatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, baik SDM 

maupun SDA, hanya untuk pemuasan kepentingan pribadi 

(ananiyah) dan kaum kerabatnya atau kelompoknya (ashobiyah). 

Kriteria dalam Menentukan Pemimpin 

Jika kita menyimak terhadap perjalanan siroh nabawiyah 

(sejarah nabi-nabi) dan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an (Qs. 39: 

23) dan Al-Hadits (Qs. 49: 7), maka kita dapat menyimpulkan 

secara garis besar beberapa kriteria dalam menentukan pemimpin. 

Beberapa faktor yang menjadi kriteria yang bersifat general 

dan spesifik dalam menentukan pemimpin tersebut adalah antara 

lain: 

a.  Faktor Keulamaan 

-  Dalam Qs. 35: 28, Allah menerangkan bahwa diantara 

hamba-hamba Allah, yang paling takut adalah al-ulama. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemimpin tersebut 

memiliki kriteria keulamaan, maka dia akan selalu 

menyandarkan segala sikap dan keputusannya 

berdasarkan wahyu (Al-Qur'an). Dia takut untuk 

melakukan kesalahan dan berbuat maksiat kepada Allah. 
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-  Berdasarkan Qs. 49: 1, maka ia tidak akan gegabah dan 

membantah atau mendahului ketentuan yang telah 

ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengambilan 

keputusan, ia selalu merujuk kepada petunjuk Al-Qur'an 

dan Al-Hadits. 

-  Berdasarkan Qs. 29: 49, maka seorang pemimpin yang 

berkriteria ulama, haruslah memiliki keilmuan yang dalam 

di dalam dadanya (fii shudur). Ia selalu menampilkan 

ucapan, perbuatan, dan perangainya berdasarkan sandaran 

ilmu. 

-  Berdasarkan Qs. 16: 43, maka seorang pemimpin haruslah 

ahlu adz-dzikri (ahli dzikir) yaitu orang yang dapat 

dijadikan rujukan dalam menjawab berbagai macam 

problema ummat. 

b.  Faktor Intelektual (Kecerdasan) 

-  Seorang calon pemimpin haruslah memiliki kecerdasan, 

baik secara emosional (EQ), spiritual (SQ) maupun 

intelektual (IQ). 

-  Dalam hadits Rasulullah melalui jalan sahabat Ibnu Abbas 

r.a, bersabda: 

"Orang yang pintar (al-kayyis) adalah orang yang mampu 

menguasai dirinya dan beramal untuk kepentingan sesudah mati, 

dan orang yang bodoh (al-‘ajiz) adalah orang yang 

memperturutkan hawa nafsunya dan pandai berangan-angan 

atas Allah dengan segala angan-angan." (HR. Bukhari, Muslim, 

Al-Baihaqy) 

Hadits ini mengandung isyarat bahwa seorang pemimpin 

haruslah orang yang mampu menguasai dirinya dan 

emosinya. Bersikap lembut, pemaaf, dan tidak mudah 

amarah. Dalam mengambil sikap dan keputusan, ia lebih 

mengutamakan hujjah Al-Qur'an dan Al-Hadits, daripada 

hanya sekedar nafsu dan keinginannya. Ia akan 

menganalisa semua aspek dan faktor yang mempengaruhi 

penilaian dan pengambilan keputusan. 

-  Berdasarkan Qs. 10: 55, mengandung arti bahwa dalam 
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mengambil dan mengajukan diri untuk memegang suatu 

amanah, haruslah disesuaikan dengan kapasitas dan 

kapabilitas (kafa'ah) yang dimiliki (Qs. 4: 58). 

-  Rasulullah berpesan: "Barangsiapa menyerahkan suatu 

urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya." 

c.  Faktor Kepeloporan 

-  Berdasarkan Qs. 39: 12, maka seorang pemimpin haruslah 

memiliki sifat kepeloporan. Selalu menjadi barisan 

terdepan (pioneer) dalam memerankan perintah Islam. 

-  Berdasarkan Qs. 35: 32, maka seorang pemimpin haruslah 

berada pada posisi hamba-hamba Allah yang bersegera 

dalam berbuat kebajikan (sabiqun bil khoiroti bi idznillah) 

-  Berdasarkan Qs. 6: 135, maka seorang pemimpin tidak 

hanya ahli di bidang penyusunan konsep dan strategi 

(konseptor), tetapi haruslah juga orang yang memiliki 

karakter sebagai pekerja (operator). Orang yang tidak 

hanya pandai bicara, tetapi juga pandai bekerja. 

-  Berdasarkan Qs. 6: 162 - 163, maka seorang pemimpin 

haruslah orang yang tawajjuh kepada Allah. Menyadari 

bahwa semua yang berkaitan dengan dirinya, adalah milik 

dan untuk Allah. Sehingga ia tidak akan menyekutukan 

Allah, dan selalu berupaya untuk mencari ridho Allah (Qs. 

2: 207) 

-  Berdasarkan Qs. 3: 110, sebagai khoiru ummah (manusia 

subjek) maka seorang pemimpin haruslah orang yang 

selalu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari 

perbuatan yang mungkar, dan senantiasa beriman kepada 

Allah. 

d.  Faktor Keteladanan 

-  Seorang calon pemimpin haruslah orang yang memiliki 

figur keteladanan dalam dirinya, baik dalam hal ibadah, 

akhlaq, dsb. 

-  Berdasarkan Qs. 33 : 21, maka seorang pemimpin haruslah 

menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi dirinya. 
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Sehingga, meskipun tidak akan mencapai titik 

kesempurnaan, paling tidak ia mampu menampilkan 

akhlaq yang baik layaknya Rasulullah. 

-  Berdasarkan Qs. 68 : 4, maka seorang pemimpin haruslah 

memiliki akhlaq yang mulia (akhlaqul karimah), sehingga 

dengannya mampu membawa perubahan dan perbaikan 

dalam kehidupan sosial masyarakat. 

-  Faktor akhlaq adalah masalah paling mendasar dalam 

kepemimpinan. Walaupun seorang pemimpin memiliki 

kecerdasan intelektual yang luar biasa, tetapi apabila tidak 

dikontrol melalui akhlaq yang baik, maka ia justru akan 

membawa kerusakan (fasada) dan kehancuran. 

e.  Faktor Manajerial (Management) 

-  Berdasarkan Qs. 61 : 4, maka seorang pemimpin haruslah 

memahami ilmu manajerial (meskipun pada standar yang 

minim). Memahami manajemen kepemimpinan, 

perencanaan, administrasi, distribusi keanggotaan, dsb. 

-  Seorang pemimpin harus mampu menciptakan keserasian, 

keselarasan, dan kerapian manajerial lembaganya 

(tandhim), baik aturan-aturan yang bersifat mengikat, 

kemampuan anggota, pencapaian hasil, serta parameter-

parameter lainnya. 

-  Dengan kemampuan ini, maka akan tercipta tanasuq 

(keteraturan), tawazun (keseimbangan), yang kesemuanya 

bermuara pada takamul (komprehensif) secara 

keseluruhan. 

Bahwa adanya pemimpin dalam suatu ummat adalah 

merupakan keharusan, Sunnatullah yang berlaku di muka bumi 

ini. Demikianlah, maka yang menjadi keharusan bagi ummat 

Islam mempunyai pemimpin, namun yang dibutuhkan bukanlah 

sembarang pemimpin, melainkan pemimpin yang sejati, seperti 

yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 73: 
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Terjemahnya: 

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberikan petunjuk dengan perintah. Kami telah wahyukan  kepada  

mereka  mengerjakan kebaikan  mendirikan sembahyang, menunaikan  

zakat dan  hanya  kepada  Kamilah  mereka  selalu  menyembah.33 

Dari ayat ini juga dapat difahami, bahwa ketahanan 

pemerintahan akan diperoleh jika mereka mengerjakan perintah-

perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. 

Dalam keadaan inilah ummat Islam di bawah kekuasaannya 

akan memperoleh keamanan dan kesejahteraan lahir bathin 

sebagaimana yang diharapkan oleh ummat manusia di muka 

bumi. 

Kepemimpinan atau kepengurusan akan didapatkan sesuai 

dengan janji Allah yang sudah tentu harus melalui Sunnatullah, 

yakni dengan beramal saleh dan jihad di jalan Allah SWT dengan 

segala daya upaya dengan meninggikanagama-Nya di muka 

bumi. Kepada mereka itulah akan dijanjikan kehormatan untuk 

mengurus ummat dan memegang kendali pemerintahan. Justru 

mereka itulah yang dipandang berhak mewarisi bumi ini dengan 

mengurus ummat secara bertanggung jawab. 

Oleh karena itu ummat Islam harus berjihad untuk 

memperoleh posisi kepengurusan dan kepemimpinan tersebut. 

Jika tidak, misalnya kepengurusan akan jatuh ke tangan orang-

orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Di dalam perjuangan itu 

tidak boleh berhenti demi kemajuan umat. 

Kepemimpinan orang-orang yang beriman dan benar-benar 

bertanggung jawab, bahwa kemunduran suatu ummat akibat 

terjadi krisis kepemimpinan, di mana urusan mereka tidak lagi 

diurus oleh orang-orang yang bertaqwa, melainkan diberikan 

kepada orang-orang yang fasik. 

Kepemimpinan terhadap orang-orang yang beriman haruslah 

                                                     
33 Departemen Aqama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi 

Restu,1974), h.504. 
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dilakukan oleh orang-orang yang beriman sendiri. Orang-orang 

yang beriman laki-laki dan perempuan mereka saling memimpin 

antara satu dengan yang lainnya.  Mereka mengurus dan 

mengajarkan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan, 

mereka selalu mengerjakan shalat dan menunaikan zakat serta 

patuh kepada perintah-perintah Allah SWT. Merekalah yang 

diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa 

dan Bijaksana. 

Di dalam memilih pemimpin, kita harus mengemukakan yang 

perlu dilaksanakan yaitu: 

1.  Dengan jalan musyawarah 

2.  Memilih pemimpin yang beriman 

3.  Larangan mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani 

4.  Larangan mengangkat orang-orang fakir menjadi pemimpin 

5.  Hati-hati terhadap musuh agama 

6.  Hati-hati terhadap orang-orang fasiq 

7.  Kembali kepada pemimpin yang benar34  

Pada garis besamya seorang pemimpin haruslah memiliki 

sifat-sifat positif dan kelebihan-kelebihan tertentu, yaitu: 

1.  Beriman dan bertakwa 

2.  Kelebihan jasmani (kesehatan) 

3.  Berilmu pengetahuan 

4.  Kelebihan bathin (kekuatan bathin, sabar, tahan menghadapi 

ujian dan rintangan). 

5.  Keberanian 

6.  Keadilan dan kejujuran 

7.  Bijaksana, demokrasi (musyawarah) 

8.  Penyantun (menyantuni, melindungi dan mengurus ummat) 

adalah tugas pemimpin. 

9.  Paham keadaan ummat (harus dapat memahami dan 

menyelami jiwa rakyatnya). 

10.  Ikhlas dan rela berkorban, sikap mental mutlak perlu bagi 

pemimpin 

                                                     
34  Hamzah Ya’kub, Leadership Islam, (Tangerang; Jakarta: Universitas Islam 

Syekh Yusuf, 1973). H. 12. 
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11.  Qanaah (kesederhanaan) seorang pemimpin merupakan sifat 

yang terpuji, yakni tidak tama' kepada harta benda dan 

kesenangan duniawi. 

12.  Istiqamah (ketekunan) di dalam melaksanakan tugas adalah 

keharusan bagi pemimpin ummat. 

13.  Akhlakul Karimah dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. 

 

B.  Riwayat Hidup Singkat Ummahatul Mu'minin 

Ummahatul Mu’minin dimaksudkan di sini adalah isteri-isteri 

Rasul, menurut sejarah ada 12 orang. Sebelum Nabi 

mengawininya, mereka dalam keadaan menjanda kecuali Aisyah 

binti Abu Bakar. Isteri-isteri Nabi tersebut mempunyai kelebihan 

(keistimewaan) dari pada wanita lainnya, sehingga Tuhan 

menyatakan bahwa isteri-isteri Nabi (Ummahatul Mu’minin) 

berbeda dengan wanita lainnya. Sesuai dengan firman-Nya di 

dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 32: 

              

        

Terjemahannya: 

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika 

kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkan 

perkataan yang baik.35 

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa sulitnya memisahkan 

pribadi Nabi sebagai suami, sebagaimana diketahui pula bahwa 

Ummahatul Mu'minin selamanya menyertai Nabi, di samping Itu 

beliau menjadi isteri dan juga sebagai pahlawan. Mereka ikut 

menyertai Nabi dalam peperangan, menyediakan keperluan-

keperluan Nabi SAW., dan mengobarkan semangatnya. 

Kesemuanya itu dilakukan oleh Ummahatul Mu'minin dengan 

memikul beban yang berat, mereka menghadapi dengan tenang 

dan sabar dalam segala rintangan yang dialaminya dalam 

                                                     
35  Departemen Agama RI, op. cit, h. 672. 
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melaksanakan tugasnya. Demikianlah peranan beliau sebagai 

Nabi dan sebagai suami dalam rumah tangga. Pada masa Nabi 

dan sebelumnya sejarah banyak mencatat bagaimana perjuangan 

kaum wanita demi untuk menegakkan kebenaran.  

Dalam lintas sejarah Islam, Umahatul mukminin mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam penyebaran hadis dan 

pengajaran agama pada generasi sahabat dan tabi'in terutama 

kepada kalangan wanita muslimah. Tidak dapat dipungkiri, 

bahwa mereka adalah wanita-wanita mulia yang mendapat 

kesempatan merekam secara detail segala perikehidupan 

Rasulullah saw, yang kemudian disampaikan pada kaum 

muslimin. Mereka merupakan rujukan pertama bagi para sahabat 

setelah wafatnya Rasulullah saw dalam menanyakan masalah-

masalah tertentu, terlebih masalah yang berkaitan dengan 

keluarga dan wanita. Rumah-rumah mereka dijadikan sebagai 

madrasah-madrasah ilmu, tempat kaum muslimin bertanya dan 

meminta fatwa. Sehingga keberadaan Ummahatul mukminin 

menempati posisi terpenting, baik sebagai sumber pembelajaran 

ataupun sebagai figur teladan khususnya bagi kaum muslimah 

dalam keimanan. Begitu juga dalam komitmen mereka 

mempertahankan norma-norma Islam, dimana mereka harus 

mengemban kewajiban-kewajiban khusus dan berat, sebagai 

konsekwensi logis atas tingkatan prestise yang mereka dapat 

melampaui wanita-wanita lain dalam masyarakat, sebagaimana 

firman Allah swt dalam surat al-Ahzab ayat 32-33, yang artinya :         

              

             

                   

               

  

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita 
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lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu "tunduk" dalam 

berbicara, sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, 

dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di 

rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti 

orang-orang jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 

zakat, dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah ingin 

menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlu bait dan membersihkanmu 

sebersih-bersihnya." 

Bagaimanapun, Al-Quran dan hadis juga menggambarkan 

mereka sebagai sejumlah gambaran pribadi yang diwarnai 

berbagai konflik. Bahkan, mereka merupakan pemicu turunnya 

mayoritas ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keluarga dan wanita. 

Mereka digambarkan sebagai implementasi emosionalisme, 

irasionalitas, keserakahan dan sikap pembangkangan perempuan, 

yang pada dasarnya, mewakili gambaran sikap dan tindak tanduk 

perempuan secara keseluruhan. 

Rasulullah SAW wafat dan meninggalkan sembilan 

Ummahatul mukminin, yang masing-masing mempunyai andil 

dalam periwayatan hadis. 

Di antara yang terkenal adalah: 

1.  Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita Quraisy yang 

pertama-tama memeluk Islam dan pendorong utama mi si 

kenabian dan kerasulan suaminya, yang mengorbankan 

segala kekayaannya untuk perjuangan Islam. 

2.  Aisyah binti Abu Bakar, isteri Nabi SAW, yang terkenal 

cantik, yang biasa digelar Nabi “Humairah". Ia seorang yang 

intelek yang senantiasa mendampingi suaminya dalam suka 

dan duka melanjutkan tugas suci Khadijah di atas. Di 

lapangan ilmu Hadits ia juga sangat terkenal karena dia 

sempat meriwayatkan hadits-hadits dari Nabi kurang lebih 

2.210 buah Hadits. 

3.  Rufaedah, pendiri rumah sakit pertama di zaman Nabi untuk 

menampung orang-orang yang luka dalam medan perang. 

4.  Asalfas, dia adalah seorang guru yang mengajar menulis dari 

zaman sebelum Islam, Dia telah mengajar isteri-isteri Nabi 
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seperti Hafsah binti Umar. 

Ummahatul Mu'minin tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Khadijah binti Khuwailid 

2.  Saudah binti Zam’ah 

3.  Aisyah binti Abu Bakar 

4.  Hafsah binti Umar 

5.  Zainab binti Huzaimah 

6.  Ummu Salamah 

7.  Zainab binti Jahas 

8.  Juwairiyah binti Al-Harits  

9.  Shafiah binti Huyai 

10. Ummu Habibah 

11.  Maria Al-Qibthiyah  

12.  Maimunah binti Al-Harist.36 

Ad.1.Khadijah binti Khuwailid 

Ia sebagai isteri pertama yang mempunyai sifat kasih sayang 

yang tulus, sifat keibuan yang menonjol yang dimiliki Khadijah 

dan ia mempunyai pikiran yang tajam, lapang dada ia suka 

menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat 

penyantun terhadap orang yang lemah, disamping itu ia adalah 

seorang wanita yang pandai dan terhitung sebagai wanita yang 

kaya raya dan sangat dermawan dalam masyarakat Quraisy pada 

waktu itu. Demikianlah kebesaran dan ketinggian budi Khadijah 

sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan 

oleh Allah dalam qadarnya, yang akan memperbaiki akhlak 

kaumnya dan mengangkat derajat kemuliaan dan kebahagiaan 

yang kekal dan abadi. 

Khadijah adalah sebagi isteri dan wanita pertama yang 

menjadi Ummahatul Mu’minin. Khadijah membina rumah tangga 

dengan penuh kebahagiaan selama 15 tahun, beliau adalah tanah 

yang subur bagi Rasulullah SAW, sehingga mereka dikaruniai 

anak oleh Allah SWT dari Khadijah sebagai berikut:  

1.  Al-Kasim 

                                                     
36 Bintusy Syathy, Isteri-isteri Rasulullah saw. (Jilid I & II Cet. I : Jakarta Bulan 

Bintang 1974), h.25 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  75 

2.  At-Tanjib 

3.  At-Thahir 

4.  Rukayyah isteri Utsman bin Affan 

5.  Zainab isteri dari Abul Ash bin Rabi 

6.  Ummu Kalsum, isteri dari Utsman bin Affan setelah 

Rukayyah wafat. 

7.  Fatimah isteri dari Ali bin Abi Thalib.37 

Anak-anak beliau yang laki-laki meninggal pada masa kecil, 

sedang puteri-puterinya semuanya hidup sampai umur dewasa 

dan selamat berhijrah ke Madinah. 

“Beliau wafatnya tahun 10 H dalam umur 65 tahun dan 

dikuburkan di Mual’la di syi’ib Hayun Mekkah.38 

Khodijah binti Khuwailid RA. (556-619 M) 

Status ketika menikah :  Janda karena ditinggal wafat oleh 2 

suami terdahulu, yaitu Abi Haleh A1 

Tamimy dan Oteaq Almakzomy 

Periode menikah :  Tahun 595M di Mekkah ketika usia 

Rasulullah SAW 25 tahun dan 

Khodijah 40 tahun. 

Anak :  Dari pemikahannya dengan 

Khodijah, Rasulullah SAW memiliki 

sejumlah anak laki-laki dan 

perempuan. Akan tetapi semua anak 

laki-laki beliau (Al-Qosim dan 

Abdullah) meninggal. Sedangkan 

yang anak-anak perempuan beliau 

adalah: Zainab, Ruqoyyah, Ummu 

Kultsum dan Fatimah. 

Fakta penting  :  Khodijah RA adalah orang pertama 

yang mengakui kerasulan suaminya. 

Rasulullah SAW tidak menikah 

dengan wanita lain selama Khodijah 

                                                     
37 KH M Ali Usman Partisipasi Keluarga Rasulullah Dalam Merubah Sosial Budaya 

Dunia Jakarta Bulan Bintang 1976 h 35 
38  Ibid h 38 
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masih hidup. Khodijah adalah istri 

yang paling dicintai Rasulullah SAW. 

ad. 2. Saudah Binti Sam'ah 

Nabi memperistrikan Saudah yang tadinya istri Sakran Ibnu 

Amir Sakran adalah salah seorang muslim yang mula-mula masuk 

Islam di kala Islam masih lemah dan ikut hijrah ke Habasyah 

(Ethiopia). Dan sepeninggal suaminya tidak ada yang 

mengayominya kecuali kalau ia kembali ke rumah keluarganya 

yang masih kafir. Saudah tiba-tiba dilamar oleh Rasulullah Saw., 

atas dasar psikologis dan sosiologis dalam perkawinan dengan 

Rasulullah mereka mempunyai hubungan dengan urusan 

kerumah-tanggaan bahkan mereka merasa puas karena Allah 

mengangkat derajatnya menjadi Ummul Mu'minin dan tinggal di 

rumah Rasulullah SAW membina dan mengurus puteri-puteri 

Rasulullah SAW. 

Saudah adalah isteri Nabi yang termasuk mula-mula masuk 

Islam dan termasuk orang yang dalam membela agama Tuhan, 

memikul berbagai macam penderitaan, turut berhijrah ke 

Abissinia. Saudah juga sudah Islam dan ikut berhijrah bersama 

dengan Nabi ia juga turut sengsara dan menderita, Nabi 

mengawininya untuk memberikan tempat yang setaraf dengan 

Ummul Mu'minin.untuk meringankan kekejaman hidup yang 

dideritanya. Saudah yakin tanpa ragu-ragu bahwa ia telah 

menjadi isteri Rasulullah SAW. Adalah karena kebaikan dan rana 

kasihan untuk melindungi dan meringankan kekejaman hidup 

yang dideritanya. Bahkan Saudah berkata: 

Artinya: 

Dan demi Allah saya tidak mempunyai hasrah terhadap suami tetapi 

saya ingin agar kelak di hari kiamat saya dibangkitkan oleh Allah SWT 

Sebagai isteri Rasulullah.39 

Demikianlah Nabi Muhammad SAW. kawin dengan Saudah 

maksudnya agar pejuang-pejuang muslimin itu mengetahui 

bahwa kalau mereka gugur untuk agama Allah, isteri-isteri dan 

                                                     
39 Ibid h 
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anak-anaknya tidak akan dibiarkan hidup sengsara dalam 

kemiskinan. 

Saudah binti Zam’a RA. (596 - 674 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Sakran bin ‘Amr bin Abdi 

Syams yang turut berhijrah ke 

Habsyah (Abyssinia, Ethiopia) 

Periode menikah :  Tahun 631 M ketika Saudah berusia 

35 tahun. 

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting  :  Tujuan Rasulullah SAW menikahinya 

adalah untuk menyelamatkannya 

dari kekafiran akibat menjanda. 

Keluarga Saudah RA masih kafir dan 

dipastikan akan mempengaruhi 

kembali Saudah jika tidak 

diselamatkan. 

Ad. 3. Aisyah binti Abu Bakar 

Ialah isteri Rasul yang satu-satunya dikawini masih gadis, 

seorang puteri yang walaupun masih mudah usianya tapi amat 

tangkas dan cerdas, sehingga menjadi tempat para sahabat 

bertanya apabila ada sesuatu masalah agama yang sulit.  Aisyah 

adalah satu-satunya wanita Islam yang memegang tampuk 

pimpinan dalam urusan hukum-hukum keagamaan dalam 

lingkungan umat, pula satu-satunya wanita yang cukup 

mengemudikan pimpinan di lapangan keagamaan pada muslimat.  

Meski bagaimanapun juga ia selalu berusaha mencontoh dan 

memberi tauladan yang baik kepada wanita Islam, agar pandai 

dan cakap mengurus rumah tangga, di samping kesibukan-

kesibukan dan perjuangan menegakkan agama yang waktu itu 

baru sedang bertumbuh dan berkembang.  

Menurut Ibnu Ishak: 

Aisyah masuk Islam dalam keadaan masih kecil (masih 

kanak-kanak) sedikit banyaknya ia telah turut bersama Nabi dan 

Abu Bakar dalam menegakkan kalimat Allah SWT sejak 

permulaannya, ia telah turut pula menyampaikan da’wah 



DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

78   

Islamiyah kepada sesama jenis dan dengan tenaga yang ada pada 

waktu itu.40 

Aisyah dididik dengan suatu cita-cita tertentu. Nabi 

membentuk jiwa dan pribadinya sebagai wanita setia yang 

bertakwa kepadaAllah SWT, yang akan menerangkan ajaran Islam 

kepada wanita lain. Aisyah hidup di antara buaian kalimat ilahi, 

sebab itu Aisyah bertumbuh menjadi seorang anak yang shaleh 

dan bertaqwa, mencintai agama Islam, ia menjadi ibu dari orang 

mu’min. 

Di dalam sejarah dicatat bahwa Aisyah telah menceritakan 

pernikahannya, sebagai berikut: 

Sewaktu saya sedang bermain ayun-ayunan dengan teman-

teman di luar rumah, tiba-tiba datanglah ibu beliau pegang 

tanganku, lalu dibawanya aku ke dalam rumah dibersihkan 

badanku dihiasinya dan didandaninya saya, kemudian 

didudukkannya di dekat Rasulullah sampai waktu malam dan 

setelah larut malam tamu-tamu sudah pulang maka tinggallah 

saya berdua dengan Rasulullah.41 

Aisyah sebagai seorang wanita yang cantik rupawan 

cendekiawan dan banyak memiliki ilmu pengetahuan agama, 

hafal Al-Qur’an dan Hadits. Rasulullah sangat menyayangi 

Aisyah, selalu memanggilnya dengan panggilan “Rumairah", yang 

artinya bunga ros yang kemerah-merahan. 

“Aisyah wafat pada malam selasa 17 Ramadhan pada tahun 

58 H. dalam usia 65 tahun, dan mereka mengabdi ke pada Allah ± 

56 tahun dan dikuburkan di Madinah.42 

Aisyah binti Abu Bakar RA. (614-678 M) 

Status ketika menikah :  Gadis. Aisyah RA berumur antara 6 

hingga 9 tahun ketika Rasulullah 

menikahinya. Tetapi mereka baru 

bercampur setelah Aisyah cukup 

umur. 

                                                     
40 Faisal Ahmad, Aisyah Unmul Mu'minin, Jakarta: PT. Sirna Hudaya, 1974), h 10 
41  Khadijah Salim, Rumah Tangga Teladan, (Cet II; Bandung: PT. AI Ma'arif, 

1979), h. 17 
42  KH M Ali Usman op cit h 76 
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Periode menikah :  bulan Syawal tahun kesebelas dari 

kenabian, setahun setelah beliau 

menikahi Saudah atau dua tahun dan 

lima bulan sebelum Hijrah. 

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting  : Rasulullah SAW tidak pemah 

menikahi seorang gadis selain 

Aisyah. Tujuan Rasulullah SAW 

menikahinya adalah untuk 

mendekatkan hubungan dengan 

keluarga Abu Bakar (yang 

merupakan sahabat utama 

Rasulullah SAW dan merupakan 

khalifah pertama setelah Rasulullah 

SAW meninggal). 

ad. 4. Hatsah binti Umar 

Nabi memperisterikannya adalah untuk membalas jasa baik 

ayahnya dan buat menghibur hati Hatsah yang susah lantaran 

meninggal suaminya pada peperangan Badar, dan untuk 

memuliakan hati Umar yang telah kecewa atau tertolaknya 

lamaran untuk Usman, akan tetapi Rasulullah mengawini Hatsah 

adalah sebagai berikut: 

a.  Karena memuliakan suaminya yang telah gugur di medan 

peperangan Uhud. 

b.  Menggantikan bagi Hafsah pengorbanan perasaan yang telah 

direlakannya demi untuk agama Islam. 

c.  Menghargai pengorbanan orang tuanya. 

d.  Mengeratkan hubungan darah.3043 

Umar berkata kepada puterinya: 

Anakku, engkau jangan tergoda oleh temanmu yang merasa 

bangga karena kecantikannya dan karena kecintaannya Rasulullah 

kepadamu. Demi Allah sungguh saya tahu, bahwa Rasulullah 

tidak mencintai kepadamu, dan kalau sekiranya tidak karena saya, 

                                                     
43 Ibid h 82 
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tentulah beliau sudah menceraikanmu.44 

Selanjutnya beliau (Hafsah) memang sepantasnya untuk 

mendapatkan kehormatan sebagai Ummul Mu'minin, karena 

menjadi suri tauladannya bagi kaum mu’minin tentang imannya, 

ibadahnya dan lagi hafal kitab suci Al- Qur’an serta pandai 

menulis dan membacanya. 

Hafsah wafat dalam bulan Sya’ban pada tahun 45 H dan 

beliau menutup usianya di Madinah. Dan dikuburkan di 

pekuburan Baqi, di tempat perkuburan ibu-ibu kita kaum 

mu’minin. 

Hafsoh binti Umar bin Khatab RA. (607-antara 648 dan 665 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Khunais bin Hudzaifah 

yang gugur sebagai syahid dalam 

Perang Badar. 

Periode menikah :  tidak lama setelah Perang Badar usai, 

tahun ke-3 Hijriyah Anak: tidak ada. 

Fakta penting :  Rasulullah SAW menikahinya untuk 

menghormati ayah Hafsoh, yaitu 

Umar bin Khatab RA yang kelak 

menjadi khalifah kedua setelah 

Rasulullah SAW meninggal. 

Ad. 5. Zainab binti Khuzsinah 

Dia adalah seorang wanita yang sudah terkenal semenjak 

zaman Jahiliyah tentang sifat- sitatnya yang baik, penyayang dan 

penghibah kepada fakir miskin, sehingga beliau digelar 

Ummahatul Mu'minin. Siti Zainab ditinggalkan menjanda yang 

pada saat itu sanak keluarganya belum ada yang memeluk agama 

Islam. Penderitaan Zainab diketahui oleh Nabi, maka Nabi merasa 

kasihan terhadapnya karena mengingat jasa suaminya dalam 

peperangan, yang sangat teguh menegakkan agama (kalimat 

Allah), maka tergeraklah hati Nabi dengan niat suci untuk 

mengambil menjadi isterinya. 

Sejarah menjelaskan, bahwa perkawinan Zainab dengan 

Rasulullah SAW, dan hidupnya tidak lama, ada yang mengatakan 
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8 bulan (12 tahun) dia adalah turunan bangsawan, beliaulah isteri 

yang mula-mula menyusul Rasulullah saw ke alam Baqa. 

Zainab binti Khuzaimah RA. (595-626 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Abdullah bin Jahsi yang 

gugur sebagai syahid di Perang 

Uhud.  

Periode menikah :  tahun ke-4 Hijriyah  

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting :  Zainab RA meninggal dunia 2-3 

bulan setelah menikah dengan 

Rasulullah SAW. 

ad. 6. Ummu Salamah 

Dia dinikahi oleh Rasulullah saw, karena pada waktu perang 

Uhud suaminya menderita luka-luka sampai meninggal, maka 

Nabi saw, bertindak untuk melindunginya dan mengurus anak-

anaknya. Dan beliau wafat pada tahun 20 H, dan berumur 65 

tahun, beliaulah yang kedua di antara para isteri Nabi saw. Yang 

menyusul ke alam Baqa. 

Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah RA. (599-683 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Abu Salamah dengan 

meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 

anak perempuan. 

Periode menikah :  bulan Syawal tahun ke-4 Hijriyah. 

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting :  Rasulullah SAW menikahinya 

dengan tujuan menjaga keluarga dan 

anak-anak Ummu Salamah 

Ad. 7. Zainab binti Jahasy 

Sesungguhnya Zainab kawin dengan Nabi adalah suatu 

perkawinan dengan perintah llahi. Di dalam hati Nabi melihat 

puteri yang dipaksa kawin dengan seorang yang tidak 

disenanginya. Demi untuk memenuhi perintah Allah, beliau ingin 

mengobati hatinya. Zainab menjadi isteri Rasulullah saw, dan 

sungguh tidak ada seorangpun di antara isteri-isteri beliau yang 

menyamai kedudukan di samping Rasulullah saw. Zainab 
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dipelihara oleh Allah swt, dengan agamanya dan sebagai wanita 

shaleh, tekun dan benar dalam agamanya, paling benar 

percakapannya dan paling rajin menghubungkan silaturahmi, 

paling banyak sedekahnya dan paling banyak mengorbankan 

dirinya bekerja yang kemudian hasilnya itu diserahkannya untuk 

mendekatkan dirinya kepada Allah swt., dan fakir miskin. Allah 

yang telah memuliakan dan meninggikan derajatnya, 

mengutamakan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada 

isteri-isteri Nabi yang lain (Ummahatul Mu’minin). Dan beliau 

wafat pada tahun 20 H, dalam umur 65 tahun beliaulah yang 

kedua di antara isteri Rasulullah saw, yang menyusul ke alam 

baqa. 

Zainab binti Jahsyi bin Royab RA. (588/561 - 641 M) 

Status ketika menikah :  Janda cerai dari Zaid bin Haritsah, 

anak angkat Rasulullah SAW. 

Periode menikah :  bulan Dzulqoidah tahun ke-5 

Hijriyah. 

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting :  Zainab adalah putri bibi Rasulullah 

SAW. Rasulullah SAW menikahinya 

atas perintah Allah SWT (QS: 33:37) 

Ad. 8. Juwairiah binti Hants. 

Nabi memperistrikan Juwairiah binti Harits, putri tawanan 

perang Bani Musthalaq yang suaminya meninggal pada 

peperangan tersebut. Nabi membebaskannya lalu mengajak 

masuk Islam dan mengangkat derajat Bani Musthalaq dengan 

mengawini Juwariah, selanjutnya sahabat-sahabat yang memiliki 

tawanan juga membebaskan mereka dan mereka sama masuk 

Islam. 

Juwairiah dalam sejarah Islam sebagai ibu kaum beriman, 

yang mana tidak ada seorang wanita yang lebih banyak membawa 

keberkatan bagi kaumnya dari padanya, dengan perkawinannya 

ratusan keluarga dari kaumnya yang merdeka, yang tadinya 

menjadi budak.45 
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Juwairiyah binti Al-Harits RA. (605-670 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Masafeah Ibn Safuan. 

Periode menikah : bulan Sya’ban tahun ke-6 Hijriyah. 

Anak : tidak ada. 

Fakta penting :  Juwairiyah RA adalah putri dari al-

Harits bin Dhirar, pemimpin Bani 

Mustalik yang pemah berkomplot 

untuk membunuh Rasulullah SAW, 

namun berhasil ditaklukan. 

Juwairiyah kemudian menjadi 

tawanan perang yang dimiliki oleh 

Tsabit bin Qais bin Syimas, kemudian 

ditebus oleh Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW kemudian 

menikahinya untuk melunakkan hati 

sukunya kepada Islam. 

Ad. 9. Shafiah binti Huyay 

Perkawinan Nabi dengan Shafiah adalah untuk melindungi 

dan menghormati sebagai seorang bangsawan pada kaumnya. 

Selama Shafiah binti Huyay berumah tangga dengan Rasul adalah 

untuk menghormatinya dan melindungi sebagai orang bangsawan 

dari kaumnya. Perkawinan beliau ini dengan seorang puteri 

Yahudi adalah merupakan suatu tindakan yang menunjukkan 

persamaan antara orang Arab dengan orang ajam, dan tetaplah 

kedudukannya sebagai Ummul Mu'minin. 

Shafiah menutup usianya dengan tenang dan kembali 

menghadap rahmat Tuhannya dalam bulan Ramadhan tahun 50 H 

dan dimakamkan pada pekuburan Baqi di Madinah. 

Shofiyyah binti Huyay bin Akhtob RA. (628-672 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Kinanah, salah seorang 

tokoh Yahudi yang terbunuh dalam 

perang Khaibar. 

Periode menikah :  628 M, tahun ke-7 Hijriyah. 

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting :  Shafiyah adalah istri Rasulullah SAW 
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yang berlatarbelakang etnis Yahudi. 

Sukunya diserang karena telah 

melanggar perjanjian yang sudah 

mereka sepakati dengan kaum 

Muslimin. Shafiyyah termasuk salah 

seorang tawanan saat itu. Nabi 

berjanji menikahinya jika ia masuk 

Islam maka masuklah ia dalam Islam. 

Ad. 10. Ummu Habibah binti Abu Sufyan 

Perkawinan ini adalah untuk menghibur Ummu Habibah 

yang ditinggalkan oleh suami- nya karena ia murtad, dan 

memeluk agama Islam. 

Betapa penghormatan (penghargaan) kepada Rasulullah 

sampai mereka ikut hijrah karena takut pada ayahnya yang masih 

kafir. Beliau wafat pada tahun 51 H, dan dikuburkan di 

perkuburan Baqi, Maemunalah yang beruntung di tempat itu, 

beliau mendapat madu Rasulullah saw, pertama kalinya dan di 

tempat itu pula beliau dikuburkan. 

Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sofyan RA (591-665 M) 

Status ketika menikah :  Janda dari Ubaidillah bin Jahsy yang 

hijrah bersamanya ke Habsyah. 

Periode menikah :  bulan Muharrom tahun ke-7 Hijriyah 

lewat khitbah melalui raja Najasy. 

Anak :  tidak ada. 

Fakta penting : Suami Ummu Habibah pertama 

(Ubaidillah) tersebut murtad dan 

menjadi nasrani dan meninggal di 

Habsyah. Ummu Habibbah tetap 

istiqomah terhadap agamanya. 

Alasan Rasulullah SAW menikahinya 

adalah untuk menghibur beliau dan 

memberikan sosok pengganti yang 

lebih baik baginya. Selain itu sebagai 

penghargaan kepada mereka yang 

hijrah ke Habasyah karena mereka 
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sebelumnya telah mengalami siksaan 

dan tekanan yang berat di Mekkah 

Ad. 11. Maria Al-Qibthiyah 

la adalah seorang putri Mesir, ia adalah seorang budak yang 

dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, dari raja Rumawi di Mesir, 

yaitu Muqausin yang merupakan balasan dari surat Nabi yang 

mengajak masuk Islam. Akan tetapi tidak mau melepaskan 

kerajaannya, maka ia membalas surat Nabi dengan memberikan 

hadiah puteri yang cantik. Sesungguhnya dalam hati Muqauqis ini 

membenarkan Rasulullah, berdasarkan dengan Hadits: 

Artinya: 

Hendaklah kamu melakukan wasiatku supaya berbuat baik kepada  

Qibthy sesungguhnya  antara  kita  dengan  mereka  ada  hubungan  

perjanjian  dan  dia  ada hubungan kekeluargaan. 

Dan beliau wafat pada tahun 16 H, dan dikuburkan di Baqi. 

Mariah Al-Qibthiyah RA. 

Status ketika menikah : Hamba sahaya Rasulullah SAW 

sebagai hadiah dari Muqauqis, 

seorang penguasa Mesir. 

Periode menikah :  3 tahun sebelum Rasulullah SAW 

wafat. 

Anak :  Ibrahim (meninggal dunia pada usia 

18 bulan) 

Ad. 12. Maemunah binti Al-Harist 

Sesungguhnya perkawinan Nabi dengan Maemunah adalah 

untuk menghormati wanita, dan untuk memelihara serta 

menyelamatkan sebagai bujukan bagi orang yang ditinggal mati 

oleh suaminya di medan Jihad. Dan perkawinan Nabi itu didasari 

dengan pertimbangan sosial dan perjuangan. Maemunah adalah 

seorang janda yang terpikat hatinya untuk masuk Islam tatkala 

melihat rombongan umat Islam melakukan ibadah haji tahun ke 7 

H. 

Ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya, Nabi akan 

pindah ke rumah Maemunah, karena disanalah sebenarnya Nabi 
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harus berada, maka dengan segala kerelaan hati Maemunah 

mengizinkan Rasulullah dirawat di rumah isterinya yang 

disenangi. Rasulullah tidak lama hidup bersama Maemunah, dan 

beliau meninggal pada zaman Mu'awiyah tahun 51 H. dan 

dikuburkan di Sarif, yaitu tempat berberkat, dimana Rasulullah 

mengadakan hubungan yang pertama dengan dirinya, yaitu 

dalam perjalanan dari Madinah ke Sarif.46 

Adapun kepribadian Maemunah sangat tinggi dan penuh 

takwa kepada Allah dan suka menghubungkan silaturrahmi, 

sehingga Aisyah pernah berkata: 

Artinya: 

Sudah pergi, demi Allah Maemunah sudah pergi sungguh Demi Allah 

betul-betul dia adalah yang paling takwa di antara kami, dialah yang 

paling banyak Menghubungkan silaturahmi.47 

Berdasarkan Hadits di atas kita kenang bahwa Nabi 

meninggalkan kenangan yang indah untuk generasi yang hidup di 

belakang, karena Maemunalah yang paling banyak 

menghubungkan silaturrahmi. 

Demikianlah riwayat singkat Ummahatul Mu’minin dan 

keadaan serta kepribadiannya di dalam menghadapi Rasul serta 

perjuangannya bersama Rasulullah saw, dalam mendakwahkan 

agama Islam, semoga hal itu menjadi contoh bagi ibu-ibu kaum 

muslimin dewasa ini. 

MUSLIMAH TELADAN 

l.   Siti Hawa, isteri Adam 

Merupakan ibu dari seluruh manusia  

2.  Sarah, isteri Ibrahim, 

Wanita yang mengimani kerasulan Ibrahim AS dan hidup 

menderita bersama beliau dalam Da'wah. Sarah terkenal 

kesholihan dan kesetiaannya terhadap suami, Beliau baru 

dikaruniai setelah berusia sangat lanjut. 
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3.   Hajar, isteri Ibrahim, 

Profil ibu yang tabah dalam mendidik anak (lsmail) dipadang 

gersang yang tandus. la mentaati Suami yang mengikuti perintah 

Allah dalam da'wah dan udhhiyah (pengorbanan). la rela 

Putranya dikorbankan untuk mengikuti perintah Allah. Contoh 

wanita mantan budak yang memiliki kemuliaan. 

4.  Asiah binti Mazahim, istri Firaun 

Nuslimah yang taat kapada Allah dan Rasul-Nya (Musa as) 

meskipun berada cengkraman Firaun yang kejam. Kemewahan 

hidup yang ditawarkan Firaun tidak menjadikan dirinya 

menyimpang, malahan ia mengharapkan istana syurga. 

5.  Maryam binti Imran, 

Seorang wanita perawan suci yang melahirkan Rasulullah Isa 

as. Terkenal dengan ketakwaan dan kesucian pribadinya. Di masa 

mudanya ia telah berhkalwat untuk semata-mata beribadah 

kepada Allah. Maryam hidup dalam fitnah tetapi sangat tabah 

sehingga Allah memilihnya sebagai ahli syurga. 

6.  Khadijah binti Khuwailid, 

Wanita ahli surga karena merupakan orang pertama yang 

mengimani Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam dan paling di 

cintai Rasulullah dari wanita-wanita lain yang mendampingi 

beliau. lbu teladan yang merupakan profil pendukung da'wah 

yang paling utama. Semenjak menjadi Rasul, ketika Rasulullah 

diangkat Rasul, sampai akhir hayatnya, Khadijah setia 

mendampingi Rasulullah baik dikala suka maupun duka. Dari 

Khadijah Rasulullah memperoleh 6 orang anak. Bagi Rasulullah, 

kedudukan Khadijah di hati beliau tidak dapat digantikan oleh 

siapapun. 

7.  Fathimah binti Muhammad, 

Putri Rasulullah yang turut menderita dalam da'wah di 

Mekkah. Sangat dicintai Rasulullah dan dididik sangat seksama 

penuh perhatian oleh beliau. Menjadi istri yang setia terhadap 

suami-Nya (Ali bin Abi Tholib). Wajahnya mirip dengan 

Rasulullah, dan termasuk wanita ahli syurga. 
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8.  Aisyah binti Abu Bakar, 

Istri Rasulullah yang paling muda dan satu-satunya yang di 

nikahi masih dalam keadaan gadis. Terkenal cerdas dan pandai 

serta tekun beribadah sunnat. Banyak sekali bersedekah. 

Meriwayatkan banyak hadis tentang kewanitaan. 

9.  Hafsah binti Umar, 

Isteri Rasulullah yang tekun sekali beribadah, banyak sholat 

dan puasa sunnat serta dikenal pandai memelihara. Oleh Khalifah 

Abu Bakar Hafsah di percaya menyimpan dan memelihara 

mushap Al Quran.  

10. Asma binti Abu Bakar, 

Wanita yang terkenal karena ketabahan dan keberaniannya 

dimedan hijrah, ia dikenal dengan sebutan dzatu nithoqain 

(pemilik dua ikat pinggang) karena ikat pingganggnya dibelah 

dua dalam perjalanan membantu Rasulullah di gua Tsur.Asma 

berusia panjang dan selalu hidup dermawan dan mendukung 

jihad. 

11.  Ummu Salamah, 

Wanita yang sangat menderita ketika hijrah. la kemudian 

menjadi salah seorang isteri Rasulullah. Terkenal cerdas dan 

berfikir jernih sehingga dapat memberi inspirasi kepada 

Rasulullah dalam kondisi sulit. Juga meriwayatkan banyak hadis 

tentang kewanitaan. 

12.  Zainab binti Muhammad, 

Putri nabi yang terkenal karena menebus suaminya yang 

masih kafir dengan kalung pemberian ibundanya. Karena 

keimanannya ia rela berpisah denga suami yang dicintainya 

selama 6 tahun. 

13.  Ruqayah binti Muhammad, 

Wanita yang tabah meskipun menjadi menantu musuh 

ayahnya. Dia kemudian dicerai karena permusuhan antara 

keduanya ayah dan mertuanya. la ahirnya mendapat suami yang 

merupakan salah satu dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk 

syurga yaitu Utsman bin Affan. 
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14.  Khaulah binti Tsalabah 

Wanita yang terkenal dengan keberaniannya mengajukan 

masalah dan memberikan koreksi dihadapan penguasa. Khaulah 

sangat taqwa dan berhati-hati dalam hukum.  Sikap Khaulah 

diabadikan dalam Al Quran. 

15. Ummu Imaroh, Nusaibah binti Ka'ab, 

Wanita yang turut dalam baiat Aqabah ke-2 yang berisi 

pernyataan pembelaan terhadap Rasulullah. Ummmu Imaroh 

membuktikan pernyataannya dalam berbagai pertempuran dan 

menyerahkan suami dan anaknya untuk syahid dijalan Allah. 

Pembela Rasulullah dalam perang Uhud. 

16.  Khansha, ibu para syuhada, 

Wanita mantan penyair cengeng yang berubah total membela 

Islam. la mempunyai empat anak laki-laki yang tewas satu persatu 

di medan jihad sebagai syuhada. Setelah Islam ia mendukung 

pasukan muslimin dengan syair-syairnya. 

17.  Shafiyah binti Huyay, 

Merupakan wanita keturunan Yahudi yang lebih memilih 

Allah dan Rasul-Nya daripada kembali keagama asalnya. Syafiah 

juga terkenal dengan kesabaran dan kecerdasannya. 

18.  Zainab binti Jnasyi, isteri Rasulullah, 

Wanita yang langsung dinikahkan Allah dengan Rasulullah 

melalui turunnya ayat. Zainab Berkata."Ya Rasulullah, aku tidak 

seperti isteri-isterimu yang lain, yang dikawinkan oleh ayah 

Saudara, ataupun keluarga, melainkan Allahlah yang 

mengawinkanku" 

19.  Ummu Alman, Ibu asuh Rasulullah 

Wanita yang mulia dan agung. Disebut ibu sesudah ibu 

Rasulullah, karena jasanya yang besar dalam memelihara dan 

mendidik beliau dimasa kecil. Ibu dari Usamah bin Zaid, 

Panglima pasukan Islam ketika melawan Romawi 

20.  Khaualah binti Al Azwar, 

Wanita yang terjun kemedan perang dengan memakai topeng 
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dengan gigihnya menyelamatkan tawanan perang dalam perang 

Ajnadin. Dengan semangat pantang menyerah ia memimpin kaum 

wanita yang bersamanya mengambil tiang-tiang kemah untuk 

memukul kepala- kepala pasukan Romawi dalam pertempuran 

Arab dan Romawi ke-2 di Maraj Daabiq Shafiyah, Bibi Rasulullah. 

Wanita yang berhasil menyelamatkan kaum wanita dalam 

benteng dari ancaman orang Yahudi ketika terjadi perang 

Khandaq. Ia ikut bertempur membela Rasulullah dalam Perang 

Uhud. Ia juga banyak meriwayatkan hadits. 

Ummu Sulaim, Rumaisah binti Milhan, 

Ibu dari Anas r.a, dengan suami pertamanya, Malik. Islam 

adalah mahar (maskawin) yang dipinta dari suami keduanya, Abu 

Tholhah r.a. Ibu yang tabah dan tenang menghadapi dan 

mengurus kematian anaknya seorang diri. Ia juga mengikuti 

beberapa perang seperti, Hunain, Uhud, dsb. 

Maria Al Qjbti, 

Wanita yang dijadikan hadiah dari Muqauqis raja Qibti di 

Masir kepada Rasulullah. Dari Maria Rasulullah memperoleh 

seorang putra, Ibrahim, yang wafat dalam usia masih kecil.  

Asy Syaffa'b binti Abdullah. 

Wanita yang terkenal dengan kepandaiannya membaca dan 

menulis. Menjadi guru wanita pertama dan muhajir wanita 

pertama pula. la juga meriwayatkan sekitar 12 hadits. 

Asma binti Yasid Al Anshoriah, 

Wanita yang berani bicara menuntut haknya, keluarganya 

dan kaumnya dengan logika yang cemerlang. 

Hamnah binti Jahsyi, lsteri Mush'ab bin Umair, 

Wanita yang kehilangan suami dan saudaranya di medan 

perang. la juga hadir dalam Perang Uhud dan Khiabar. Kemudian 

ia menikah dengan Tholhah bin Ubaidillah dan mendapatkan 

anak anak Muhammad bin Tholhah As Sajjad. 

Fatimah binti Khattab, 

Wanita yang termasuk urutan kelimabelas masuk Islam. 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  91 

Terkenal dengan kesabaran dan ketaqwaannya. Dengan kesabaran 

dan keimanannya ia dapat membuka hati kakaknya, Umar bin 

Khattab. 

Ummu Syarik, Ghaziyah binti Jabir Ad Dausiyah, 

Wanita yang mendapat air minum dari timba yang 

tergantung antara langit dan bumi ketika ia sedang disiksa 

keluarganya karena masuk Islam. Pada akhirnya karena 

keteguhannya maka keluarganyapun masuk Islam. 

Ummu Ma'bad isteri Aktsan Al Khuzai'iy, 

Ia terkenal dengan kemahnya yang memberi makan dan 

minum para musafir. Ia beserta keluarganya masuk Islam setelah 

mendapat berkah dari Rasulullah ketika beliau berhijrah bersama 

Abu Bakar Rabi'ah Al Adawiah, seorang wanita zahidah, ahli sufi 

yang terkenal. Tadinya ia seorang budak yang dibebaskan oleh 

tuannya karena khusyu' beribadah. Hakikat tasawuf yang 

diajarkannya berlandaskan cinta kepada Allah. Syair-syair 

tasawufnya menjadi inspirasi bagi banyak ahli sufi dan Pujangga. 

 

C. Leadership Ummahatul Mu'minin dalam Pembinaan 

Masyarakat Islam 

Dalam menguraikan proses pembentukan masyarakat Islam, 

penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian tentang 

masyarakat sebagai berikut: 

1.  R. Linton, ahli Antropologi mengemukakan, bahwa: 

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah 

cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu 

cukup dapat mengorganisasikan dirinya sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.48 

2.  Hasan Sadily, mengemukakan definisi masyarakat: 

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa 

manusia yang dengan atau karena sendtrinya bertalian secara 

golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama 

lain.49 

                                                     
48 Abu Ahmadi, Pengantar Sosiologi, (Cet I, Solo: 1975), h 
49 Ibid  h .36 
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3.  Mustafa As-Siba'I, mengemukakan: Masyarakat adalah suatu 

kesatuan yang berhubungan satu sama lain, manakala 

sebahagiannya menderita, maka akan dirasakan 

keseluruhannya. Kekuatannya ada karena kekuatan oknum-

oknumnya (individualita).50 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dilihat bahwa 

masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan arti yang sempit. 

Dalam pengertian yang luas masyarakat dimaksudkan adalah 

keseluruhan hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi 

oleh lingkungan bangsa atau dengan kata lain kebulatan dari 

semua perhubungan untuk pembentukan masyarakat Islam. 

Dalam pengertian yang sempit masyarakat dimaksud adalah 

kelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu. 

umpamanya bangsa, golongan dan sebagainya. Misalnya 

masyarakat Jawa, Minang dan sebagainya. 

Dari definisi masyarakat di atas, dapatlah diambil kesimpulan 

bahwa suatu masyarakat itu harus mempunyai syarat-syarat 

sebagai berikut:  

1.  Harus ada kelompok manusia. 

2.  Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu 

daerah tertentu. 

3.  Adanya adat istiadat, aturan, undang- undang yang mengatur 

mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan 

bersama. 

Sedangkan masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam ialah 

masyarakat yang membawa kesejahteraan manusia untuk 

mencapai kebahagiaan lahir dan bathin dunia dan akhirat. 

Di dalam rangka mencapai cita-cita itu, Islam merealisir 

tuntunan kemasyarakatan yang mempunyai cara dan arah sebagai 

berikut: 

1.  Masyarakat yang mempunyai hubungan akrab dalam arti 

toleransi dan partisipasi, baik keluar maupun kedalam, 

sehingga menuju kepada suatu masyarakat yang mempunyai 

                                                     
50 Mustafa As-Siba’i Sistim Masyarakat Islam, Terjemahan sadurana beban oleh 

HA. Malik Ahmad (Jakarta: CV. Mulia, 1964), h.51 
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sifat gotong royong dan memiliki taraf kehidupan yang tinggi 

dan bermutu. 

2.  Masyarakat yang senantiasa menerima dengan hati terbuka 

atau setiap anggotanya dengan berpegang teguh kepada 

norma-norma agama. 

3.  Masyarakat yang memperjuangkan sekuat tenaga 

terwujudnya pegangan yang paling luhur dalam menciptakan 

kemajuan-kemajuan ummat (masyarakat) yang tumbuh dan 

berkembang di atas dasar kepercayaan dan keagamaan. 

4.  Masyarakat yang mengakui adanya ketentuan hak asasi dan 

undang-undang untuk menjamin hubungan sosial serta 

memiliki daya gerak untuk membasmi kerusakan, penyakit 

kebodohan dan pengecut. 

5. Masyarakat yang berbentuk suatu ikatan dalam tali 

persaudaraan, ibarat suatu bangunan yang saling kuat 

menguatkan. 

Dengan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa pembentukan masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam 

ialah masyarakat yang luhur, yakni masyarakat dimana 

subyeknya mempunyai hati yang hidup, yang menguasai seluruh 

diri dengan sinar Rabbani yang menerangi kalbu, perasaan pikiran 

dengan tulus ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Ilahi, 

membulatkan diri kepada wajah moral, akhlak dan menahan diri 

dalam mempertahankan akhlak itu sampai seruan kepada arah 

kebaikan, yang bernilai tinggi. 

Adapun masyarakat yang dibentuk oleh Islam yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad saw dengan sahabat-sahabat dan 

Ummahatul Mu'minin, yaitu mengarahkan sasaran kepada tiga 

bahagian pokok yaitu: 

1.   Memperbaiki pribadi manusia 

2.   Memperbaiki masyarakat, baik senegara maupun sejagat 

3.  Memperbaiki aturan-aturan perhubungan antara makhluk 

dengan makhluk, dan antara makhluk dengan khaliknya.51 

                                                     
51 Bulletin Istiqamah, (No. 14,1979) h. 6 
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Dalam hal ini nampaklah bahwa sejarah telah membuktikan 

adanya persatuan di dalam pembentukan masyarakat Islam 

dengan mendirikan masjid raya yang dipimpin oleh beliau sendiri 

dan dijadikan pusat segala kegiatan dan tempat pembinaan 

masyarakat, seperti melarang menumpahkan darah membina 

masyarakat dengan akhlak yang tinggi, mempersaudarakan kaum 

muslimin, sehingga dengan demikian berubahlah keadaan yang 

telah menjadi tradisi pada zaman Jahiliyah, pertumpahan darah 

dan pembalasan dendam telah teratasi, rasa kasihan terhadap 

anak yatim, perempuan janda dan hamba sahaya telah terpenuhi, 

dan melindungi kehidupan pemeluk-pemeluk agama lain selama 

tidak mengganggu ketentraman umum. 

Penglibatan Muslimat di dalam perjuangan Islam bukanlah 

suatu perkara yang baru. Bahkan, kejayaan, kemenangan dan 

keunggulan kaum Muslimat, yang menjadi sayap kiri perjuangan 

Islam telah tercatat di dada. Sejarah semenjak dari wujudnya alam 

maya ini. Seterusnya, penyertaan Muslimat dalam gerakan Islam; 

adalah suatu keperluan yang dimestikan memandangkan peranan 

Muslimat di kalangan kaum wanita adalah penting dalam usaha 

menyeru kearah kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. 

Muslimat yang juga merupakan isteri bagi para suami dan ibu 

kepada anak-anak perlu memahami kewajiban, bijaksana dalam 

membuat pembahagian masa, memiliki kekuatan, kecakapan 

berfikir dan bertindak dalam melakukan tugas kepada keluarga, 

masyarakat, agama dan negara. 

Kita kembali mengambil pengajaran daripada kehidupan 

Ummahatul Mukminin yang banyak menyokong dan membantu 

Nabi dengan kekuatan peribadi mereka, kebijaksanaan, 

kecerdasan, ketabahan, kesetiaan, harta, pengaruh dan pergaulan 

yang luas dalam memperluaskan syariat Allah dan pengaruh 

Empayar Islam di muka bumi ini. Mereka ini adalah golongan 

yang dikatakan oleh Allah melalui firmanNya…. 

               

“Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat 

(syurga) yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha 
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Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Al-Hajj: 59) 

Untuk memperbaiki pribadi, maka Ummahatul Mu'minin 

mengajarkan keimanan dahulu yang kuat kepada segenap insan. 

Ini terbukti dengan praktek beliau waktu mula-mula 

mengembangkan agama Islam, ada empat dasar yang perlu 

diketahui yaitu: 

• I’tiqad (aqidah) 

• Akhlak (budi pekerti) 

• Tindak luhur (kekuasaan) 

• Perundang-undangan. 

Pembinaan masyarakat Islam ini harus dimulai dengan 

membina pribadi muslim sebagaimana unsur masyarakat, dan 

tempat pembinaan ini tentu dimulai dari rumah tangga. Dengan 

I’tiqad serta niat yang suci dari pemimpin adalah merupakan 

tempat berpijak yang kokoh dalam pembinaan masyarakat Islam 

sejati sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para 

sahabatnya. 

Rasulullah saw. mulai membina masyarakat Islam di Mekkah 

dengan menyeru kaum Quraisy untuk bertauhid kepada Allah 

SWT. Yang pertama-tama disuruh ialah keluarganya yang dekat, 

kemudian keluarganya yang jauh tetapi hanya beberapa bilangan 

manusia yang dapat ditariknya masuk Islam. Barulah setelah 

hijrah ke Madinah, Islam dapat memancarkan cahayanya karena 

jiwa Islam telah berlaku pada kota tersebut dan barisan kaum 

musliminpun telah besar jumlahnya. Sehingga disinilah 

Rasulullah berhasil membina masyarakat Islam yang pertama 

dengan menetapkan hukum-hukum, baik hukum sipil maupun 

hukum militer untuk mempertahankan diri dari serangan kaum 

kafir. Demikian pula hukum ibadah dan hukum sosial diatur dan 

ditetapkan untuk menjalin ketentraman hidup kaum muslimin. 

Akhirnya terjadilah persaudaraan yang kokoh di bawah naungan 

suatu wadah yaitu Islam. 

Masyarakat Islam yang baru dibentuk ini telah memberikan 

masjid untuk pertemuan. Di tempat itu mereka memperlihatkan 

dan mengerjakan ibadah, belajar, mengadili perkara dan upacara 
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lain, dan masjid itu dinamai dengan Baitullah. Ini digambarkan 

oleh Tuhan dalam surat At-Taubah ayat 109 yang berbunyi: 

          

              

 

Maka apakah orang-orang yang  mendirikan masjidnya di atas dasar 

takwa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik ataukah orang-

orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu 

bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka 

jahannam Dan Allah tidak memberikan petunjuk  kepada orang-orang 

yang dzalim.52 

Menurut Dr. Ahmad Syalaby: 

Di masjid itu kaum muslimin dapat bertemu mengerjakan 

ibadah, belajar, jual beli dan sebagainya. Kemudian temyata 

bahwa banyak terjadi kericuan yang mengganggu orang-orang 

yang sedang melakukan sembahyang, maka dibuatkanlah suatu 

tempat yang khusus untuk sembahyang dan satu khusus untuk 

juat beli, tempat itu dinamai masjid, ini memegang peranan yang 

benar untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan 

jiwa mereka.53 

Ummahatul Mu’minin dalam pembinaan masyarakat Islam 

adalah melaksanakan fungsi dalam lapangan masyarakat yang 

sesuai dengan ajaran Tuhan dan menjauhkan yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam dalam lapangan hidup. 

Sebagaimana yang dimaksud bahwa bila wanita itu baik, 

maka baiklah masyarakat (negeri), dan manakala wanita itu rusak 

maka rusaklah negeri. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi yang 

memerintahkan agar orang Islam itu wajib menuntut ilmu.  

Perintah ini ditujukan kepada kaum wanita dan laki-laki dengan 

                                                     
52 Departemen Agama RI op cit h 239 
53 Ahmad Syalaby Sejarah dan Kebudayaan Islam Terjemahan Muchtar Yahya Jilid 

I Cet III Jakarta PT Daya Murni 1970 h 8 
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sabdanya, Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki 

dan perempuan. 

Tugas wanita dalam membina kesejahteraan hidup, baik 

dalam keluarga maupun dalam masyarakat tidak dapat dijalankan 

dengan baik apabila wanita tidak berkepribadian yang baik, 

dengan kata lain tidak berpendidikan. Oleh karena itu, mutu diri 

pribadi wanita terletak nasib dan takdir baik atau selamatnya 

sebuah rumah tangga yang dari pribadinya yang utuh berisi 

dengan pendidikan akhlak. 

Dengan usaha menyadari serta mendapatkan jalan perbaikan 

hidup anak-anaknya agar berguna pada agama, bangsa dan tanah 

air.  Seorang wanita terletak atas dasar kecakapan memiliki hak 

dan melaksanakan kewajibannya, baik untuk dirinya maupun 

untuk anggota keluarganya. Oleh sebab itu, di tangan wanitalah 

yang membangun dan memupuk prilaku kemanusiaan 

memelihara dan mempersiapkan generasi mendatang. 

Demikianlah tugas wanita yang sangat berharga dan mempunyai 

tanggung jawab kepada dunia sehingga wanita itu dikatakan 

sebagai tiang negara. 

Seperti sabda Rasulullah dalam Haditsnya sebagai berikut: 

Artinya: 

Dan seorang wanita/ibu pengembala di dalam rumah tangga (suami) dan 

akan ditanya dari yang digembalakannya.54 

Di dalam Islam kaum wanita itu telah mempunyai hak-hak 

dalam masyarakatj tidak berbeda dengan hak-hak kaum lelaki, 

seperti mengeluarkan zakat, bersedekah dan sebagainya.  

Dalam agama Islam kedudukan ibu mempunyai tempat yang 

sangat tinggi bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad saw. 

sebagai berikut: 

Artinya: 

Syurga itu terletak di bawah telapak kaki kaum ibu. 

Hadits ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu, 

                                                     
54Abi Zakariyah bin Syarif Annawawy Riyadhush Sholihin Mesir Meiden Al 

Jamiah Al Azhar 1951 h 140 
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sehingga orang yang durhaka kepada ibu tidak akan masuk surga, 

begitulah kehebatan wanita. 

Sebagaimana dikatakan oleh Napoleon ketika ditanya orang 

siapakah kaum ibu itu? Jawab beliau: “Ibu ialah yang dapat 

mengayunkan buaian dengan kanannya dan mengayunkan dunia 

dengan kirinya".55 

Di antara para pemimpin yang paling dibutuhkan oleh wanita 

adalah pendidikan, karena dengan pendidikan terbentuklah 

manusia sempurna. 

Alangkah banyaknya kebinasaan yang timbul dan alangkah 

besarnya kecelakaan yang muncul dari kaum wanita jika tidak 

mendapat pendidikan yang tepat" 

Kaum wanita dalam lingkungan masyarakat itu luas sekali 

peranan dalam memimpin masyarakat sehingga akan berguna 

bagi bangsa dalam melaksanakannya amal tidak melanggar 

undang-undang Tuhan di dalam membina masyarakat Islam. 

Leadership wanita Islam harus mengadakan da’wah Islamiyah di 

kalangan wanita melalui jama’ah yang dibentuk oleh 

perkumpulan-perkumpulan wanita. 

Jama'ah adalah kelompok orang (keluarga) dalam suatu 

lingkungan tempat tinggal yang merupakan suatu ikatan yang 

diusahakan pembinaannya oleh seorang untuk mewarisi dari 

generasi ke generasi untuk melanjutkan pembinaan, yaitu: 

1.  Kaum ibu memegang peranan penting dalam pembinaan 

kesejahteraan bangsa (masyarakat/keluarga) 

2. Kaum wanita memegang kunci pendidikan bagi generasi 

yang akan datang. 

3.  Sebagai kaum wanita adalah subyek yang paling tepat dalam 

berda’wah membina masyarakat, wanita lebih luwes dalam 

meng- hadapi problema-problemanya sendiri  

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

leadership Ummahatul Mu'minin menghendaki agar jangan kita 

berdiam diri melihat adanya kemungkaran yang berlaku di tengah 

                                                     
55As Sayyid Ahmad Hasyimi Mukhtarul Ahadits An Nabawiyah Mathbaah 

Bigharybil Qahiraty 1939 h 76 
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masyarakat kita. 

Tugas kewajiban wanita dalam kehidupan dunia dan akhirat 

jelas dalam ajaran Islam, bahwa semua perintah Tuhan yang 

diwajibkan kepada kaum lelaki, diwajibkan pula kepada kaum 

wanita.  

Wanita adalah ahli yang bisa diandalkan untuk memimpin 

permasalahan keluarganya sendiri dari pada laki-laki. Juga lebih 

banyak bersangkutan dengan ibu sebagai pembimbing dan 

pengasuh anak-anak.  

Mengingat kedudukan wanita sebagai ibu rumah tangga 

dalam keluarganya menurut ajaran Islam adalah pemimpin di 

rumah, suaminya bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hal 

ini menegaskan bahwa kepemimpinan untuk wanita lebih 

ditekankan kepada kepemimpinan dalam rumah tangga. 

Bukan berarti bahwa ibu tidak boleh memegang pimpinan 

selain dari keluarganya tetapi semuanya itu harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi dari sifat kewanitaannya. 

Seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang aktif dalam 

berbagai kepemimpinan dan berhasil, di lain pihak ia telah gagal 

dalam membina rumah tangganya karena kesibukannya dalam 

kepemimpinannya. Ia telah lupa kepentingan keluarganya, maka 

terbengkalailah urusan rumah tangganya. Ibu sangat besar 

pengaruhnya dalam hal menanamkan ke taqwaan, keimanan serta 

sifat yang dikehendaki oleh agama.  

Dalam hal ini, wanita menurut Mustafa As- Siba’i: 

“Ketekunan wanita itu dan namanya yang harum serta tegaknya 

melaksanakan tugasnya di kalangan keluarganya, itu tetap 

berlaku sepanjang masa yang gelap itu walaupun banyak 

kegoncangan yang menimpa masyarakat Islam pada masa 

kemundurannya itu.”56 

Sehubungan dengan ini yang dikemukakan oleh Hamka 

dalam salah satu bukunya bahwa: 

Alangkah bangganya kaum perempuan Islam karena ada 

sebuah surah yang memakai nama perempuan yaitu surah An-

                                                     
56 Mustafa As Sibai Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan (Terjemahan 

Alih Bahasa) Chadijah Nasution Cet I Jakarta Bulan Bintang 1977 h.73 
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Nisaa, dan perempuan yang terhormat dan mutiawan banyak 

tersebut dalam Al- Qur’an.57  

Abbas Mahmud Al-Akkad mengemukakan:  

Wanita yang ideal dalam kata utama itu ialah wanita-wanita 

yang dipelihara secara sah, sehingga ia meningkat menjadi ibu 

yang terbaik atau menjadi isteri teladan dan kepadanya 

diserahkan tugas mendidik dan mempersiapkan anak-anaknya 

untuk menghadapi kehidupan masyarakat umum, serta melewati 

umur menyusun dan diasuh.58 

Berdasarkan dengan pengertian di atas, maka penulis dalam 

hal ini memberikan uraian bahwa kehidupan dan kepribadian 

Ummahatul Mu'minin adalah membina rumah tangga, dan akhlak 

dengan budi pekerti, di bawah tuntunan atau suasana alam 

sekitamya, dan diisi oleh sejarah dalam kesucian iman. 

Hal ini telah mendapat kehormatan dan kemuliaan dengan 

gelar Ummahatul Mu'minin yang telah memberikan dasar dan 

contoh teladan bagi setiap muslim. 

Demikian Islam mementingkan pergaulan semua manusia 

dengan arti menetapkan prinsip-prinsip pokok dan garis-garis 

umum untuk membina masyarakat dari masa ke masa agar 

jaminan sosial dapat bertaku dan tertaksana menurut 

perkembangan keadaan masyarakat itu sendiri. 

Dan selanjutnya penulis menguraikan (membahas) 

Ummahatul Mu'minin. Sebagaimana yang dikenal dalam sejarah 

bahwa Ummahatul mu'minin (isteri-isteri Nabi) adalah tokoh-

tokoh pemimpin di kalangan kaum wanita Islam, di mana nilai 

kepemimpinan mereka sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembentukan akhlak dan kepribadian wanita Islam, mereka 

mendapat pendidikan yaitu pendidikan akhlak dari guru besar 

(Nabi Muhammad saw). 

Rasulullah saw mendidik para Ummahatul Mu'minin dengan 

latihan-latihan ibadah dan perkataan-perkataan yang baik serta 

                                                     
57 Hamka Kedudukan Perempuan dalam Islam Cet III Jakarta Yayasan Nurul Islam 

1979 h 8 
58 Abbas Mahmud Al Akkad Wanita dalam Al-Quran Alih bahasa Chadijah 

Nasution Cet I Jakarta Bulan Bintang 1976 h.200 
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akhlak dan ibadah yang teratur. Ini membuat para Ummahatul 

Mu'minin menjadi wanita yang mulia dan shaleh. Walaupun 

sesudah wafat Rasulullah saw para Ummul Mu'minin masih 

meneruskan latihan-latihan pendidikan ibadah yang diajarkan 

oleh Nabi kepadanya sendiri seperti: Shalat dan puasa, adalah dua 

macam amalan yang paling berharga. Atas dasar inilah yang 

memberikan dirinya dari dosa dan noda. 

Selanjutnya persoalan pemimpin dan kepemimpinan 

bukanlah merupakan suatu persoalan zaman abad ke-20 ini saja, 

sejarah telah cukup membuktikan bahwa suatu bangsa atau 

negara itu berkisar pada tokoh-tokoh pemimpin agama dan 

pemimpin masyarakat lainnya. Begitu pula kita mengenal 

kepemimpinan Ummul Mu’minin yang hendak kita tiru ialah 

ahklak dan budi pekerti dan pembinaan masyarakat Islam pada 

umumnya. Dalam pembinaan suatu masyarakat itu, tidak 

mungkin dilaksanakan oleh satu golongan dalam masyarakat 

serta ikut sertanya lapisan dan seluruh golongan dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Dan kita harus melaksanakan 

tujuan-tujuan yang diperiukan adanya suatu pembinaan di segala 

bidang, baik bidang ibadah, akhlak dan kemasyarakatan. 

Jadi jelaslah bahwa tidak mungkin terdapat suatu masyarakat 

yang terlepas dari perseorangan yang menjadi susunan 

masyarakat itu sebagaimana tidak mungkin terdapat 

perseorangan yang dapat berdiri sendiri terpisah dari masyarakat. 

Bermasyarakat itu adalah suatu keharusan hidup bergaul dalam 

suatu tuntunan jiwa dan diri manusia sendiri. 

Selanjutnya penulis berkesimpulan bahwa untuk 

menciptakan masyarakat yang utama, Islam mengarahkan kepada 

pembentukan pribadi perseorangan yang baik, untuk 

menciptakan pribadi-pribadi yang demikian sifatnya Islam 

mengarahkan perhatian pendidikan sejak dari kecil, remaja, 

dewasa, besar dan tua. 

Selanjutnya penulis mengemukakan dan menguraikan 

terhadap pendidikan itu sebagai pewarisan kebudayaan. Hal ini 

berarti bahwa pendidikan mewariskan kepada angkatan 

(generasi) yang telah tumbuh dengan ilmu pengetahuan, dan 
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pendidikan itu sebagai pembentukan kebiasaan. Misalnya: 

seorang anak yang dididik di lingkungan agama, kelak ia akan 

menjadi orang yang taat beragama, dan begitu juga sebaliknya, 

seorang anak yang dididik di lingkungan yang jelek, maka ia akan 

berwatak jelek pula ketika ia besar. 

Jadi jelaslah bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh para 

Ummul Mu’minin adalah untuk menanamkan akhlak dan 

pendidikan Islam serta taqwa dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan agama terhadap ummatnya. 

Telah diuraikan di atas bahwa Ummahatul Mu'minin dan 

kepribadiannya terhadap Rasulullah dan keikutsertaannya dalam 

berbagai bidang, da’wah Islamiyah, politik pemerintahan dan 

tuntunan syara’, serta merubah sosial budaya yang tidak cocok 

dengan sejarah Islam. Setelah Rasulullah saw, meninggal, mereka 

(Ummahatul Mu’minin) telah melanjutkan sikap partisipasinya 

terhadap da'wah seperti halnya pada masa Rasulullah masih 

hidup, sehingga mereka semua memegang peranan dalam 

membina masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka 

sebagai berikut: 

1.  Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisyiyah di antara isteri-isteri 

Rasulullah saw., Khadijahlah yang paling banyak 

pengorbanan, baik dari segi materi maupun dari segi sprituil 

Khadijahlah yang paling banyak merasakan pahit getirnya 

pelaksanaan risalah. Khadijahlah wanita yang mula-mula 

beriman kepada Allah dan Rasulullah di saat wanita lain 

masih enggan untuk membenarkan kerasulan Muhammad 

SAW., Khadijah sebagai isteri yang setia selalu 

mendampinginya, membantu dan menolong. 

2.  Saudah; adalah yang mendidik dan membina puteri-puteri 

Nabi yang telah kelihalangan ibu yang tercinta (Khadijah), 

dan melanjutkan tugasnya sebagai pendamping Rasulullah 

dalam penyebaran risalahnya. 

3.  Tiafsah binti Umar karena kecenderungannya dan pandai 

tulis menulis sehingga dia diberi amanah untuk menyimpan 

naskah Al-Qur’an. 

4.  Maemunah, ialah yang mula-mula membentuk organisasi 
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wanita bekerja sama dengan puteri Rasulullah Fatimah Az-

Zuhra di bidang sosial, yaitu menolong tentara-tentara Islam 

yang luka pada peperangan dan mereka merawat dengan 

penuh keikhlasan. Dan seterusnya organisasi tersebut 

berkembang terus di dalam perluasan daerah kekuasaan 

Islam selanjutnya. Adapun kepribadian Maemunah sangat 

tinggi dan penuh takwa kepada Allah dan suka 

menghubungkan silaturrahmi, sehingga Aisyah pernah 

berkata sewaktu Maemunah berpulang ke Rahmatullah: 

Telah pergi demi Allah, Maemunah sudah pergi; sungguh 

demi Allah betul-betul dialah yang paling takwa di antara 

kami, dialah yang paling banyak menghubungkan 

silaturrahmi di antara kami.59 

5.  Zainab; mempunyai sifat-sifat yang baik, pemurah dan kasih 

sayang kepada fakir miskin, ia dikenal dengan wanita yang 

baik tabiat dan baik kelakuannya dan paling baik hati kepada 

anak-anak yatim dan fakir miskin sehingga ia dikenal dengan 

ibu dari orang-orang miskin. 

6. Aisyah; yang terkenal kecerdasannya merupakan 

perbendaharaan ilmu pengetahuan agama bagi sahabat. 

Sahabat Aisyah adalah merupakan tumpuan para penuntut 

ilmu di zaman Khulafaur Rasyidin, utamanya di bidang 

hukum-hukum masalah urusan rumah tangga dan problema-

problema wanita. 

7.  Ummu Salamah; dikenal partisipasi dalam penerapan 

tuntunan syara’. 

8.  Ummu Habibah; yang terkenal kasih sayangnya kepada 

Rasulullah sebagai suaminya melebihi kasih sayangnya 

kepada ayahnya sendiri, namun demikian kecintaan dia 

kepada ayahnya yang masih berpegang kepada agama yang 

diwarisi nenek moyangnya tetap ia pelihara pula sebagai anak 

yang tahu harga diri, sehingga sekalipun ia sangat berat 

meninggalkan agamanya, akhirnya dikalahkan oleh kecintaan 

anaknya terhadap ayahnya dan kasih sayang terhadap 

                                                     
59 Bintusy Syathy op cit h 133 
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anaknya. 

9.  Hafsah binfi Umar, kepemimpinan Hafsah dalam sejarah 

dikenal sebagai ibu kaum muslimin yang memelihara naskah 

pertama dari Al Qur'an, dan mu'jizat Islam yang kekal, adalah 

ibu yang diberi kepercayaan untuk menyimpan Al-Qur'an, 

dan mereka menuntun bangsa ke alam keterangan yang 

mengajarkan menulis dan membaca kepada kaum muslimin, 

dan mengajarkan ilmu pengetahuan hukum. 

Demikianlah sikap kepemimpinan Ummahatul Mu'minin dan 

kedudukannya sebagai isteri Nabi, itulah yang mewarnai 

kehidupan Ummahatul mu’minin, kemampuan mereka menjaga 

diri sebagai isteri dan sebagai pembina umat. 

Hal inilah yang dikehendaki oleh ibu orang- orang mu’min, 

sesuai dengan firman Allah swt, dalam surat Ali Imran ayat 195: 

                

           

                    

       

Terjemahnya: 

……Sesungguhmya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang 

beramal di antara kamu baik laki-laki maupun perempuan...60 
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Bagian 4 

LEADERSHIP UMMAHATUL MU'MININ 

DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

A. Ummahatul Mu'minin Sebagai Guru Besar

erlu rasanya terlebih dahulu diterangkan arti rangkaian kata

“guru besar”, sehingga tegaslah pengertian yang dikehendaki

dengan pokok sub bagian ini, serta menjadi jelas pula masalah-

masalah yang akan dipaparkan di dalamnya. 

Kata “Guru” menurut etimologisnya berarti orang yang 

kerjanya mengajar.61 Jadi pada dasarnya guru merupakan kerja 

yang bersifat profesional. Artinya pekerjaan itu bukan hanya 

sebagai sambilan, tetapi memang sudah merupakan tugas dan 

tanggung jawabnya setiap hari untuk melaksanakan pekerjaan 

mengajar. 

Dengan penjelasan ini berkenan dengan pekerjaan guru itu 

61 W.J.S. Poerwadarrrinta Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN, Balai 

Pustaka 1982), h 335 

P 
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sendiri timbul pengertian-pengertian baru, yakni adanya orang-

orang yang diajar serta bahan pengajaran/materi pelajaran. 

Sederhananya sekarang yang dimaksud dengan guru ialah orang 

yang kerjanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan kepada orang 

yang membutuhkannya. 

“Guru besar menurut arti leksikalnya ialah guru pada sekolah 

tinggi, professor.” Jadi menurut arti ini, guru besar ialah mereka 

yang menjadi tenaga pengajar atau Dosen pada perguruan tinggi, 

Universitas dan Institut. Kenyataannya dewasa ini istilah guru 

besar sudah dipakai dengan makna khusus, yakni dosen yang 

memiliki keahlian yang mendalam pada suatu bidang ilmu 

tertentu. Dengan pengertian ini dan mengingat bahwa di zaman 

Rasulullah saw, belum dikenal adanya perguruan tinggi baik 

Universitas ataupun Institut; rasanya pemakaian kalimat 

Ummahatul Mu'minin sebagai guru besar adalah kurang tepat. 

Akan tetapi di sini harus diingat bahwa pemakaian istilah guru 

besar atau dosen buat tenaga pengajar di perguruan tinggi ialah, 

karena perbedaan nilai dan sifat belajar mengajamya dengan 

sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Belajar pada sekolah 

dasar atau juga sekolah menengah pada umumnya menerima 

bahan pelajaran menurut adanya yang diajarkan, tanpa 

menganalisa detail-detail logikanya. Sebaliknya belajar pada 

perguruan tinggi sifatnya sangat filosofis dan analisis. Dari sini, 

sekarang kelihatan bahwa pemberian predikat guru besar kepada 

Ummahatul Mu’minin adalah sangat padan dan tepat, justru ada 

persamaan sifat mengajar mereka dengan dosen-dosen atau guru-

guru besar pada perguruan tinggi, yakni mengajarkan atau 

menyampaikan suatu ilmu kepada wanita- wanita Islam lainnya 

kemudian menerangkan secara terurai sampai kepada dasar-dasar 

sebab akibat logisnya. Sekarang timbul pertanyaan bahwa adalah 

data sejarah yang membuktikan hal ini? Uraian berikut ini akan 

menjadi jawaban positif atas pertanyaan di atas. 

Kita telah mengetahui bahwa kehidupan dan kepribadian 

isteri-isteri Nabi dalam rumah tangga yang mulia di bawah 

tuntunan naluri akhlak yang murni, diilhami oleh suasana alam 

sekitamya dan diisi oleh sejarah dalam kesucian iman. Hal ini 
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telah mendapat gelar kemuliaan dengan gelar Ummahatul 

Mu'minin (ibu dari orang-orang yang beriman) yang merupakan 

contoh dan teladan kepada seluruh ummat Islam, mengajarkan 

pendidikan Islam pada umumnya, tentu akan memberikan 

hormat dan terima kasih kepada siapa saja yang dengan jujur, 

mau membentuk masyarakat Islam dan membuat suatu peraturan 

yang benar. 

Zainal Abidin Ahmad menulis peranan Ummahatul 

Mu'minin sebagai berikut: 

1.  Menguruskan rumah tangga Nabi yang berjumlah lima orang 

yaitu: 

a.  Saudah binti Zam’ah 

b.  Shafiah binti Huyay  

c.  Juwairiyah 

d.  Ummu Habibah 

e.  Maemunah 

2. Guru-guru wanita untuk masyarakat berjumlah empat orang 

yaitu: 

a.  Aisyah 

b.  Zainab 

c.  Ummu Salamah 

d.  Hafasah 

Nabi memilih di antara isteri-isterinya empat orang dari 

mereka belajar dan mengajarkan berbagai ilmu dan hikmah 

(falsafah), sedangkan lima orang Istrinya bekerja untuk rumah 

tangga dan memperbanyak ibadat nya.62 

Dari kutipan ini tersimpul bahwa, dari sembilan orang jumlah 

isteri-isteri Rasul itu, menurut tugasnya dibedakan kepada dua 

kelompok, yakni kelompok pengurus rumah tangga Nabi 

sebanyak lima orang, dan kelompok tenaga pengajar atau guru 

besar sebanyak empat orang, 

Berkenaan dengan Ummahatul Mu’minin yang termasuk 

kelompok guru besar, apabila buku-buku sejarah Islam pada 

                                                     
62  Zainal Abidin Ahmad Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan 

Islam Jakarta Bulan Bintang 1976 h 277 
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umumnya atau- pun yang khusus membentangkan autobiografi 

beliau-beliau dikaji secara seksama, akan diperoleh kenyataan-

kenyataan historisnya bagaimana mereka menjalankan tugas 

sebagai guru besar, dan disiplin ilmu apa saja keahlian masing-

masing yang diajarkan kepada masyarakat. Secara berturut-turut 

di bawah ini penulis jelaskan sekedarnya. 

1.  St. Aisyah binti Abi Bakar, beliau isteri Nabi yang dikawini 

dalam usia yang sangat muda. Beliau termasuk salah seorang 

pemuka Hadits dan ahli Rqhi dari kalangan wanita Islam 

(beliau menghafal sejumlah 2.160 Hadits Rasulullah). Kecuali 

itu beliau termasuk pula seorang penyair Islam terkemuka, di 

mana beliau menghafal serta mengetahui syarah 10.000 bait 

syair Jahiliyah. Dengan bermodalkan ilmu-ilmu yang 

dimilikinya inilah lalu beliau turut membantu Rasulullah saw, 

dalam membina ilmiah ummat Islam, khususnya kaum 

wanita. Terhadap hal-hal yang Nabi sendiri langsung 

menjelaskan kepada wanita-wanita yang datang bertanya, 

maka St. Aisyah diminta sebagai Asisten untuk menjelaskan 

hal itu sampai kepada dasar-dasar detailnya. 

2.  Hafsah binti Umar bin Khattab; beliau seorang Hafisah di 

samping sebagai sekretaris Nabi yang membantu mencatat, 

menulis ayat- ayat Alquran pada setiap kali diturunkan. 

Beliau turut membantu mengajarkan, menulis dan membaca 

Alquran kepada Ummat Islam, baik di zaman Rasul maupun 

di zaman Khulafaur Rasyidin. Dalam urusan mengajarkan 

Alquran, tidak hanya sampai kepada pelajaran mem- bacanya, 

tetapi bahkan beliau menerangkan pula pengertian-

pengertian dari ayat-ayat itu secara tafsirah. 

3.  Zainab; beliau seorang wanita yang banyak memiliki keahlian 

di bidang pengetahuan dan keterampilan. Inilah modal 

ilmiyah beliau dalam turut membantu Rasulullah saw. untuk 

membina patensiai wanita Islam. 

4.  Ummu Salamah; adalah seorang wanita yang dikarunia oleh 

Allah swt, tubuh yang molek, menarik, badan yang indah dan 

rupawan, dan di samping itu mempunyai budi pekerti dan 

akhlak yang tinggi, serta buah pikirannya yang cerdas. Ummu 
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Salamah mempunyai sumbangan yang sangat besar dalam 

perjanjian Rudaibiah. Diberikan tugas memegang bendera 

pada peperangan. Demikianlah Ummu Salamah memberikan 

sumbangannya di dalam pendidikan dan pengajaran, di mana 

betul-betul memberi- kan saran, membangkitkan inspirasi 

Rasul yang nampaknya sementara kesulitan di dalam 

penyelesaian suatu masalah. 

Demikianlah beberapa data sejarah mengenai profesi isteri-

isteri Rasulullah sebagai guru besar yang dapat penulis 

kemukakan dalam bahagian uraian ini. 

Ummahatul Mu’minin itu adalah sebagai contoh dan 

merupakan dasar fundamental dalam membentuk budi pekerti 

anak (manusia). Sebelum anak-anak diserahkan ke sekolah, 

ibunyalah yang lebih dahulu mendidik anak-anak. 

Pendidikan yang pertama adalah dari sang ibu. Oleh sebab 

itu, tingkat kemajuan wanita selalu menjadi ukuran bagi kemajuan 

kebudayaan dan peradaban suatu bangsa. 

Jadi benarlah jika dikatakan maju mundurnya suatu bangsa, 

tergantung kepada kaum wanitanya. Wanita adalah sebagai 

penerus keturunan yang punya tanggung jawab sebagai pendidik 

dalam rumah tangga, tanggung jawab sebagai isteri terhadap 

suaminya, tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. 

Tugas para ibu tidak boleh ditinggalkan dari pergerakan dan 

perjuangan untuk anak-anaknya, bangsa agama dan tanah airnya. 

Rumah tangga merupakan suatu kerajaan kecil, sebagaimana 

kumpulan semua rumah tangga itu suatu kerajaan yang besar. 

Bagi wanita dalam kerajaan kecil ini, menjabat selaku guru besar 

dalam rumah tangga dan merangkap selaku menteri pendidikan 

dan pengajaran. 

Kaum wanita pada waktu belum melahirkan anak, mereka 

hanya bertanggungjawab atas keselamatan rumah tangganya dan 

suaminya belaka. Andai kata keadaan keluarganya dalam rumah 

tangganya dan oleh suaminya kurang baik cara memimpinnya, 

mereka harus berusaha untuk memperbaikinya, tetapi jika 

keadaan keluarga dalam rumah tangga dan atau suaminya sudah 
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baik, tentu kepemimpinan dan tanggung jawabnya tidak begitu 

berat lagi, hanya berusaha supaya kebaikan yang telah ada itu saja 

tetap dalam keadaan baik dan bertambah baik. 

Dalam sejarah kemajuan kemanusiaan, dicatat: 

Aisyah mengajarkan ilmu hukum Agama dan di samping itu 

ilmu kedokteran serta kepemimpinan, gerakan wanita dalam 

masyarakat, maka yang lainnya (Ummu Salamah) di samping 

ilmu agama juga ilmu politik dan diplomasi. Zainab binti Jahsy 

mengajarkan ilmu agama dan ilmu perusahaan ekonomi, seperti 

kerajinan tangan, perusahaan sepatu dan sebagainya. Sedangkan 

Hafsah binti Umar, terkenal sebagai penyimpan kitab-kitab 

Alquran, selain mengajarkan ilmu-ilmu agama juga ilmu 

kesuratan dan kesusasteraan.63 

Contoh yang telah ditinggalkan oleh para isteri Nabi, menjadi 

penyebar dan pengajar ilmu pengetahuan telah diikuti oleh kaum 

wanita di kemudian hari, bukan saja hikmad mereka kepada ilmu 

pengetahuan, tetapi perjuangan isteri-isteri Nabi itu di tengah-

tengah masyarakat, seperti dilakukan oleh Sitti Aisyah. 

Aisyah dididik dengan suatu cita-cita tertentu, yaitu Nabi 

membentuk pribadi dan jiwa Aisyah sebagai wanita yang setia 

dan bertakwa kepada Allah dan ibu yang akan mengajarkan 

agama Islam kepada wanita-wanita lain. Mereka menunjukkan 

seluruh bakatnya untuk menyempumakan pendidikannya. Dalam 

pendidikan ibu-ibu, kaum muslimin mendapat pendidikan akhlak 

pada waktu siang dan malam, sebab itu Aisyah menjadi seorang 

alim, shaleh dan bertakwa. Mereka menuntun bangsanya, 

menempatkan wanita pada tempatnya yang wajar.  

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan pikiran 

sama dengan pria, dibimbingnya mereka sebagaimana 

memperlakukan wanita, baik sebagai anak, sebagai ibu, sebagai 

isteri dan sebagai anggota masyarakat. Nabi mendidik putrinya 

Fatimah menjadi shaleh dan hikmad penuh ilmu dan 

menempatkan isteri-isterinya sebagai Ummahatul Mu'minin, 

sebagai guru besar terhadap anak-anaknya dan menjadikan anak-

                                                     
63 ibid h 278 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  111 

anaknya bertakwa dan disenanginya anak-anaknya dengan 

pendidikan Islam. 

Dalam membicarakan wanita, sepandai-pandai wanita 

memegang jabatan di mana saja, namun wanita itu mempunyai 

ciri khas padanya, yakni mendidik anak dan mengurus rumah 

tangganya. Islam memandang pria dan wanita sama, tetapi karena 

kepercayaan masing-masing berlainan, maka kewajiban pun 

berlainan. Berdasarkan dengan firman Tuhan dalam surat An-

Nisaa' ayat 124: 

              

     

Terjemahnya: 

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun wanita, 

sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan 

mereka tidak dianiaya sedikitpun.64 

Kita semua menginsafi, bahwa dalam garis besamya yang 

bersifat umum, kaum wanita dan pria sama memikul kewajiban 

dan tugas, karena mengandung persamaan. Kecuali untuk 

bermaksud memuliakan wanita, mengingat faktor- faktor biologis 

dan sifat kedokteran jasmaniah wanita, baik dan buruknya 

kedudukannya sesungguhnya diletakkan di atas kebijaksanaan 

wanita sendiri. Dan kalau setiap wanita itu mengerti dan tahu 

akan kedudukannya dan kewajibannya, maka sudah jelas tidak 

akan terdapat wanita yang disia-siakan (terlantar), yang akibatnya 

sampai mengerjakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah 

SWT. 

Maka dalam hal ini ibu harus mengambil tindakan agar 

mereka dapat mengubah perilaku yang tidak baik itu, karena 

ibulah yang paling besar pengaruhnya terhadap anak-anaknya. 

Mengingat kedudukan wanita itu penting, sampai Rasulullah 

saw, mengatakan: “sebaik-baik perhiasan adalah wanita, dan 
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sebaik-baik wanita adalah wanita yang saleh”. 

Hadits di atas mengandung makna bahwa sebaik-baik wanita 

itu adalah wanita yang shaleh, artinya berbakti kepada Allah, 

berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Mengingat rumahtangga adalah lingkungan pertama dan 

utama di mana anak-anak mula mengenal (mendapat) 

pendidikan, baik secara langsung maupun tidak, disinilah anak 

mula-mula mengenal bentuk-bentuk pendidikan kesusilaan dari 

alam sekitarnya, utamanya dari ibu yang merupakan suatu iklim 

pendidikan semasa ia masih kecil. 

Dalam pendidikan, pendidikan agamalah yang penting 

diterapkan oleh para ibu dalam mendidik anak-anaknya, seperti 

diungkapkan: 

“Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, memang penting dan 

merupakan pangkal keselamatan hidup tiap-tiap orang dan bagi 

generasi ke generasi seterusnya, bagi keselamatan masyarakat dan 

negara. Oleh karena itu, hendaklah mendidik anaknya menjadi 

kuat, membina, memelihara diri menurut ajaran-ajaran yang telah 

ditinggalkan oleh ibu-ibu kita, menurut yang dikehendaki oleh 

Allah di dalam ajaran-ajarannya, kuat keras dalam bertahan pada 

kebenaran yang digariskan oleh Allah sehingga tidak dapat 

tergeser sedikit juga segala macam bentuk tantangan dan 

penderitaan yang melanda diri.”65 

Dan tentang cara mendidik anak, digambarkan dalam sebuah 

Hadits Nabi sebagai berikut: 

Terjemahnya: 

Suruhlah anak-anakmu itu (mengerjakan) sembahyang bilamana mereka 

berumur 7 tahun dan pukullah mereka dalam menyuruh sembahyang di 

waktu mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat 

tidur. 

Hadist di atas, kita ambil sebagai dasar dalam pelaksanaan 

pendidikan di dalam rumah tangga yaitu pendidikan keimanan 

(ibadah) dan pendidikan akhlak (budi pekerti). 
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Pendidikan yang penulis kemukakan ini adalah berdasarkan 

perintah Rasulullah saw., untuk memerintahkan anak-anak dalam 

melaksanakan shalat ketika berumur 7 tahun dan memukul jika 

sudah berumur 10 tahun dan belum juga melaksanakannya, 

begitu pula pendidikan akhlak dan budi pekerti. Dalam hal ini 

ibulah yang tidak sedikit memegang peranan dalam pendidikan 

anak-anak, seperti pengakuan para cerdik bangsa Eropa yang 

diungkapkan oleh seorang filosof: 

1  Sungguh amat besar tanggung jawab seorang ibu kepada 

agama, bangsa dan negara, sebab kepadanyalah diserahkan 

membentuk manusia yang bakal mendiami daerahnya dan 

membela agamanya. 

2. ...barang di mana engkau lihat kecerdikan, ketangkasan, 

keberanian, ketulusan, dan memenuhi panggilan masyarakat, 

cinta dan membela dan pandai dalam pengetahuan, di 

sanalah engkau akan mendapati bekas usaha atau pimpinan 

seorang ibu.66 

Dalam uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

wanita (ibu) memiliki peranan yang sangat penting dan 

merupakan guru besar dalam pendidikan anak-anaknya, dan ibu 

merupakan nilai mutu yang tinggi, dan tidak akan segan 

menghadapi dan memecahkan persoalan hidup yang penuh 

dinamika ini. 

Ummahatul Mu’minin telah banyak memberikan contoh 

tauladan dalam pelaksanaan dan tingkatan hidup kaum wanita 

yang pasti ditempuhnya, mereka mempunyai pertanggungan 

jawab yang besar. 

Dengan dasar dari Ummahatul Mu'minin, maka para ibu 

dapat mendidik anak-anaknya dengan ajaran pendidikan Islam 

yang telah digariskan oleh Tuhan. Sesungguhnya Ummahatul 

Mu’minin telah cukup memberikan hak-hak atas diri kaum ibu, 

dalam lingkungan masyarakat, baik mengenai urusan politik, 

ekonomi sosial dan sebagainya. 

Hanya dalam Islam ada garis-garis/undang-undang yang 
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tertentu bagi ibu dengan maksud untuk memelihara serta 

menyempurnakan keibuannya. Garis-garis atau undang-undang 

itu bukan berarti mengikat tetapi adalah untuk memelihara 

kehormatan serta kesucian mereka selaku ibu. 

 

B.  Ummahatul Mu'minin Sebagai Pembaharu di Kalangan 

Wanita Islam 

Pada bagian-bagian uraian sebelumnya telah dikatakan 

bahwa yang dimaksud dengan Ummahatul Mu’minin ialah semua 

isteri-siteri Rasulullah yang berjumlah sembilan orang. Tinggal 

kini hendak diformulasikan kata “pembaharu” itu. Kata ini 

berasal dari kata dasar “ba (ha) ru" atau baru, kemudian mendapat 

awalan “pem" yang menyatakan makna akan adanya subyek 

pelaku. Jadi kata pembaharu berarti “yang melakukan sesuatu 

yang baru atau yang mengadakan hal-hal yang baru”. Tegaslah 

dalam arti ini dimaksudkan dengan Ummahatul Mu’minin 

sebagai pembaharu ialah menunjuk kepada peran yang diemban 

oleh isteri-isteri Nabi sebagai subyek yang mengadakan hal-hal 

baru dan atau mempelopori pembaharuan di kalangan wanita 

Islam. 

Seperti diketahui bahwa bangsa Arab sebelum Islam adalah 

bangsa yang masyarakatnya sangat teguh memegang prinsip-

prinsip adat nenek moyang. Tidak saja terbatas pada hal-hal yang 

berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat, tetapi bahkan 

sampai pada ritual agamapun haruslah disepakati oleh adat 

leluhur mereka. Dapat pula dikatakan bahwa masyarakat Arab 

Jahiliyah ialah masyarakat yang otoritas adat. Wanita di zaman 

Jahiliyah tiada nilainya sama sekali, dianggap momok yang sangat 

mengerikan bagi kemurnian adat, dikhawatirkan akan membuat 

malu keluarga, dibunuh hidup-hidup, sudah paling mulia dan 

hormat perempuan gadis waktu itu jlka dibiarkan hidup oleh 

orang tuanya, kemudian dibungkus dengan pakaian adat lalu 

disuruh menggembalakan ternak. 

Inti nilai dari pada perjalanan sejarah kehidupan kaum wanita 

Arab zaman Jahiliyah ialah nista, hina. Islam kemudian hadir 

untuk pertama kalinya di Jazirah Arab dengan segala konsep 
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perbaikan dan pembaharuannya. Wanita diberikannya tempat 

mulia dan nilai terhormat, bangsa Arab mulai terbuka matanya 

khususnya kaum wanitanya. 

Pada periode Mekkah ketika Rasulullah saw mula-mula 

menyampaikan da’wah Islamiyah, beliau mendapat tantangan 

besar-besaran dari kaumnya sendiri yaitu kaum Quraisy. Pada 

ketika itu beliau didampingi oleh isteri beliau Khadijah. Khadijah 

ketika itu sadar bahwa perjuangan Rasulullah (suaminya) adalah 

perjuangan suci, terdorong oleh rasa cinta terhadap suami, di 

samping faktor keinginan yang besar ‘untuk menyaksikan 

kesuksesan perjuangan Islam dan juga demi kaum sejenisnya, lalu 

beliau (Khadijah) bangkit dengan semangat juangnya untuk 

membantu perjuangan Rasulullah SAW., dengan segala daya dan 

kemampuannya, serta harta kekayaannya dikorbankan untuk 

Islam. Rasul didampinginya setiap waktu, diberinya bantuan 

pikiran dan perasaan. Dan Khadijah merupakan pelopor 

pembaharuan di kalangan wanita Islam. 

Pada periode Madinah, Rasul lalu berpoligami.  Secara 

berturut-turut pada periode Madinah ini beliau menikahi Aisyah 

binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar Ibnu Khattab, Zainab binti 

Umamah binti Abdul Muttalib, Juwairiyah binti Al-Haris Ibnu Abi 

Dhirar. Tercatatlah dalam sejarah Islam, bahwa Aisyah 

merupakan pelopor pembaharuan di bidang ilmu pengetahuan 

yang turut menghafal Hadits-hadits Rasulullah dan ayat-ayat 

Alquran dan mengajarkan pula kepada kaumnya, Hafsah sebagai 

pembaharu di bidang seni sastra yang mendampingi Rasul di 

dalam menuliskan ayat-ayat Alquran, Zainab sebagai pembaharu 

wanita Islam di bidang kebudayaan sektor adat istiadat, justru 

beliaulah perempuan bangsawan yang mula-mula menerima 

untuk kawin dengan Zaid dari kalangan budak. Peristiwa Zainab 

ini dapat ditandai sebagai fenomena awal dari perombakan 

budaya Jahiliyah di bidang kasta dan stratifikasi, dan merupakan 

pernyataan awal bagi persamaan derajat kemanusiaan menurut 

kacamata Islam. 

Tiap-tiap ibu haruslah sadar bahwa masa dan kesempatannya 

dalam bersekolah adalah lebih mahal harganya, sebab peluang 
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baginya bersekolah terlalu sempit, apalagi di kalangan bangsa kita 

R.A. Kartini yang dikenal sebagai ibu perintis dari wanita-wanita 

Indonesia, karena beliaulah yang pertama-tama dari wanita 

Indonesia yang menjadi pendukung cita-cita perjuangan 

kemerdekaan kaum ibu. Bukan untuk wanita bangsawan saja, 

tetapi juga kemerdekaan kaum wanita umumnya. 

Menurut R.A. Kartini: 

Satu-satunya jalan untuk memerdekakan kaum ibu (wanita) ialah 

memperbanyak sekolah-sekolah bagi wanita, dan mula-mula 

melaksanakan idenya ini dengan mengajar wanita-wanita (ibu-

ibu) disekitarnya, lambat laun diikuti pula oleh beberapa tempat.67 

Dengan dasar ini yang melahirkan tuntunan perjuangan ibu-

ibu untuk mencapai persamaan hak memperoleh pengajaran 

dengan kaum lelaki. Dan dalam hal ini tentu saja ibu harus 

memegang teguh prinsip-prinsip kewajiban dalam rumah tangga 

sebagai ibu, sebagaimana yang sekarang ini sering disebut ibu 

mempunyai tugas (panca darma wanita Islam), yaitu: 

1.  Hidup berpedoman bakti kepada Allah. 

2.  Berusaha mencapai keseimbangan dalam menunaikan tugas 

dunia dan akhirat. 

3.  Menunaikan tugas wanita sebagai isteri yang 

bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah 

tangga. 

4.  Memerlukan tugas wanita sebagai ibu (perantara keturunan 

dari pendidik). 

5.  Menyadari melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai 

pembentuk/ pembina masyarakat dan negara.68 

Inilah yang harus dijadikan pedoman oleh ibu-ibu untuk 

masa sekarang dalam menjalan- kan tugasnya dalam rumah 

tangga. 

Ibu-ibu memegang peranan penting dalam merintis wanita-

wanita Islam. Seorang wanita yang telah punya kesempatan untuk 

bersekolah hendakiah ia menggunakan benar-benar kesempatan 
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itu demi untuk membangun (merintis) wanita-wanita Islam dalam 

pendidikan. 

Wanita sebagai tiang negara, berarti wanita sebagai sayap kiri, 

sebagai bunga bangsa dan bermacam-macam lagi perempuan 

yang diraih oleh kaum ibu, apalagi wanita ikut kerja sama 

mempertahankan bangsa dan tanah airnya. Dalam 

memperjuangkan lapangan pekerjaan, jabatan, ada juga perkara 

yang mesti diduduki oleh kaum ibu untuk jabatan baru, juru 

rawat, bidan dan sebagainya, begitu pula dalam bidang sosial. 

Agama Islam sekali-kali tidak melarang kaum wanita untuk 

duduk di dalam pergerakan guna mencapai kemajuan yang 

sebesar-besarnya. 

Kaum wanita di zaman Rasulullah pernah menunjukkan 

sikapnya yang cerdas dalam jabatan tersebut. Saidina Aisyah 

(isteri Rasul) yang lazim disebut Ummahatul Mu’minin yang 

mempunyai murid dari laki-laki maupun wanita. Jelaslah bahwa 

Aisyah r.a. satu-satunya wanita Islam yang memegang tampuk 

pimpinan dalam urusan hukum keagamaan dalam lingkungan 

ummat. Juga satu-satunya wanita yang cerdas dan cakap 

mengemudikan pimpinan di lapangan keagamaan para muslimat. 

Dengan dasar yang dilaksanakan oleh Ummahatul Mu’minin, 

maka ibu-ibu sekarang hendaknya melakukan pendidikan 

terhadap anak-anaknya untuk diwariskan kepada ibu-ibu dalam 

menuntun wanita-wanita dalam pelaksanaan pendidikan Islam. 

Selanjutnya ibu-ibu itu mengurus dan melaksanakan serta 

mengatur rumah tangga meskipun bagaimana juga ia berusaha 

untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada para wanita 

Islam, agar mereka membangun, pandai, cakap mengurus rumah 

tangga, disamping kesibukan-kesibukan dan perjuangan mereka 

menegakkan agama yang pada waktu itu sedang bertumbuh dan 

berkembang. 

Setelah datangnya agama Islam, laki-laki dan wanita 

keduanya datang dari sumber yang sama, jadi keduanya harus 

mempunyai jiwa yang sama. Jadi keduanya harus mempunyai 

jiwa yang sama. Dari itu kaum ibu, wajiblah bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada adanya Nabi 
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Muhammad saw, yang dapat membangkitkan wanita dari 

belenggu kehinaan ke alam terbuka menghirup udara segar 

kemerdekaan seperti yang dapat dirasakan pada masa sekarang. 

Maka mengalirlah perubahan Islam terhadap kebangkitan dunia 

wanita. Serta memandang bagaimana perjuangan kaum wanita 

yang dapat menduduki bidang-bidang yang penting, seperti 

bidang pemerintahan, maka sadarlah kaum pria bahwa 

wanitapun mampu berbuat seperti mereka. 

Kaum muslimin tidak dapat diam lagi, didirikanlah 

bangunan-bangunan seperti ini merekapun maju, karena sudah 

ada tempat yang dapat menampung kaum putri. Hal seperti ini 

dapat disaksikan di Indonesia dan negara- negara lain. Ini semua 

berkat adanya kerja sama antara kaum pria dengan wanita, seperti 

ucapan Ir. Soekarno: “Kita dapat menyusun masyarakat jika kita 

mengerti soal wanita”.69 

Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut 

tajdid, secara harfiah tajdîd berarti pembaharuan dan pelakunya 

disebut mujaddid. Dalam pengertian itu, sejak awal sejarahnya, 

Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena 

ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera 

memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar 

kitab dan sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa 

“sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini (Islam) 

pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki 

–memperbaharui-agamanya” (HR. Abu Daud). Meskipun 

demikian, istilah ini baru terkenal dan populer pada awal abad ke-

18. tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan 

pembaharuan Islam, menyusul kontak politik dan intelektual 

dengan Barat. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara 

intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat 

dianggap telah maju dan modern. Kondisi sosiologis seperti itu 

menyebabkan kaum elit muslim merasa perlu untuk melakukan 

pembaharuan. 

Sejajar dengan artinya, ruang lingkup tajdid meliputi wilayah 
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yang sangat luas, bahkan boleh dikatakan hampir meliputi 

seluruh bidang kehidupan agama. Dalam sejarah, tajdid 

mengambil bentuk pemikiran dan gerakan. Secara umum tajdid 

merupakan bentuk reaksi kaum muslim menghadapi sejumlah 

tantangan, baik yang bersifat internal naupun eksternal yang 

berkaitan dengan doktrin dan masalah-masalah sosial umat Islam. 

Dari kata tajdid ini selanjutnya muncul istilah-istilah lain yang 

pada dasarnya lebih merupakan bentuk tajdid. Diantaranya 

adalah reformasi, purifikasi, modernisme dan sebagainya. Istilah 

yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi 

entah pada aspek metodologi, doktrin maupun solusi, dalam 

gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. 

Kata Arab untuk “reformasi”, menunjukkan gerakan 

reformasi di dunia Islam pada tiga abad terakhir. Dalam konteks 

Islam modern, kata islah terutama merujuk pada “upaya”. Dalam 

kamus dan Al-Qur’an, kata ini juga bermakna “rekonsiliasi”, 

artinya lawan penyimpangan, dan kebangkitan. Kebangkitan 

mempunyai makna yang lebih kuat tentang penguatan dimensi 

spiritual dari iman dan prakteknya. 

Secara geneologis, gerakan pembaharuan Islam dapat 

ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Akan tetapi, ia 

mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan 

modernitas pada abad ke-19. Pergumulan antara Islam dan 

modernitas yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan politik 

mulai merosot pada abad ke-18 merupakan agenda yang menyita 

banyak energi dikalangan intelektual muslim. Kaitan agama 

dengan modernitas memang merupakan masalah yang pelik, lebih 

pelik dibanding dengan masalah-masalah dalam kehidupan lain. 

Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak 

dapat diubah, dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama 

perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan 

tuntutan modernitas atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Para pembaharu tidak hanya melihat Islam historis sudah 

tidak lagi sejalan dengan doktrin dasar Islam, tetapi juga tidak 

sesuai dengan tuntutan zaman. Islam datang dengan prinsip dan 
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nilai yan menghargai kemajuan. Kaum muslim tidak hanya 

dituntut taat beribadah, tetapi juga memiliki kemampuan di 

bidang ilmu pengetahuan. Tidak heran jika pada masa-masa 

formatifnya, kaum muslim dengan penuh gairah menyerap 

peradaban yang berkembangan disekelilingnya. Semangat seperti 

ini semakin lama kian menyusut akibat berbagai faktor 

perkembangan di dunia Islam itu sendiri, khususnya faktor 

merosotnya politik Islam. Dari kondisi inilah, para pembaharu 

ingin membengun cita ideal Islam yang tidak hanya maju, tetapi 

juga modern. 

Dalam kaitannya dengan itulah, Harun Nasution, 

mendefinisikan pembaharuan Islam sebagai “pikiran dan gerakan 

untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan 

perkembangan baru yang ditimbulkan oleh pengetahuan dan 

teknologi modern”. Dengan pengertian itu tampaknya Nasution 

mengidentik pembaharuan Islam dengan modernitas Islam. Kata 

“modern” berasal dari kata latin modo, yang berarti “masa kini” 

atau “mutakhir”. Dari pengertian modern demikian definisi yang 

dikemukakan Nasution juga mengandung arti Islam harus 

mampu menjawab tantangan yang diakibatkan oleh 

perkembangan zaman. 

Dari uraian ini, jelaslah bahwa negara tidak dapat berdiri 

tegak, bila tidak diikutsertakan kaum wanita dan ibu adalah 

pelanjut cita-cita suatu bangsa dan negara. Alangkah bahagianya 

kaum sekarang ini, sebab telah banyak dibangunkan bangunan-

bangunan di tanah air kita, seperti gedung wanita untuk dapat 

berkumpul dan bermusyawarah bila ada keperluan-keperluan 

atau acara-acara lain. 

Oleh karena itu, banyaklah kaum wanita terpelajar dapat 

melanjutkan studi keluar negeri atas tunjangan pemerintah. Tidak 

dapat dipungkiri lagi berapa kemajuan telah dicapai. 

Demikianlah yang dapat penulis uraikan mengenai peranan 

Ummahatul Mu'minin sebagai pembaharu di kalangan wanita 

Islam terhadap kebangkitan dunia wanita dewasa ini. 

 

 



LEADERSHIP UMMAHATUL MUKMININ 

  121 

C.  Ummahatul Mu'minin sebagai Pembina Rumah Tangga 

Seperti telah dimaklumi, bahwa agama Islam yang semua 

ajarannya tersimpul dalam Al-Quran turun, tidak hanya sekedar 

mengatur beberapa aspek tertentu dari pada kehidupan manusia. 

Bahkan Islam mengatur semua segi dan aspek kehidupan 

manusia, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai pada perkara 

yang sebesar-besamya. Memang diakui dalam hal ini bahwa 

terhadap semua itu, Alquran tidak sampai menjelaskan kepada 

detailnya, tapi banyak kali sesuatu urusan hanya dinyatakan 

Alquran menurut gamblangnya saja, sedang detailnya 

diterangkan oleh Rasulullah dengan sabda atau tersirat secara 

implikasi dalam statement Alquran itu sendiri. 

Inti ajaran Islam ialah Hudan atau petunjuk kepada ummat 

manusia, khususnya ummat Islam, agar mereka berikhtiar untuk 

mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi, maka 

hakikat Islam ialah damai dan sejahtera. Dengan hakekat yang 

seperti inilah Islam hadir di tengah kejahiliyaan ummat manusia, 

lalu ia pancarkan sinar hidayahnya, dan relatif dalam waktu yang 

tidak terlalu lama terciptalah damai dan sejahtera di kalangan 

ummat manusia. Kejahilian sirna, kaum wanita kembali mulia. 

Bahkan kenyatannya kehadiran Islam tidak hanya sekedar 

mengembalikan kaum wanita pada proporsi eksistensi 

kewanitaannya, tetapi lebih dari itu. Terhadap beberapa aspek 

kehidupan tertentu Islam telah memberikan persamaan hak dan 

kewajiban antara kaum lelaki dan kaum perempuan meskipun 

pada banyak hal yang lain dia menerangkan pula perbedaan-

perbedaan hak dan kewajiban di antara keduanya, di antaranya 

dalam hal tata laksana kehidupan rumah tangga. 

Islam menyadari sepenuhnya bahwa kolektifitas dari suatu 

masyarakat merupakan suatu himpunan dari beberapa atau 

banyak rumahtangga. Ini menunjukkan bahwa mewujudkan 

suatu kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat hendaklah 

dimulai dari rumah tangga-rumah tangga yang menjadi bagian 

terkecil dari pada masyarakat itu. Mengingat akan hal ini, maka 

tata kehidupan rumah tangga merupakan salah satu pokok 

masalah besar yang mendapat perhatian dalam Islam. Sangat 
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disayangkan bahwa kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa 

betapa banyaknya wanita muslim, khususnya dari kalangan yang 

sudah berumah tangga masih sangat kurang menghayati tentang 

peranan mereka sebagai pembina utama dari pada kedamaian dan 

kesejahteraan rumah tangga. 

Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dewasa ini, sudah tertalu 

jauh terbawa hanyut oleh arus emansipasi, sehingga kewajiban 

pertama dan utama mereka sebagai pembina rumah tangga sering 

terlalaikan. Pada pihak lain ada pula sebagian ibu-ibu rumah 

tangga yang terlalu bertindak otokrasi terhadap suami, sehingga 

tidak jarang banyak suami yang kehilangan kebebasan untuk 

berbuat sesuatu bagi kesejahteraan rumah tangganya. 

Islam tidak mengatur kehidupan rumah tangga itu dengan 

norma perundangan yang sempit. Dalam semua aspek kehidupan, 

norma dan peraturan Islam itu adalah elastis, termasuk dalam hal 

tata laksana kehidupan rumah tangga. Dan elastisitas peraturan 

Islam mengenai kehidupan rumah tangga ini, perlakuannya telah 

dicontohkan oleh sejarah kehidupan Ummahatul Mu'minin pada 

masa Rasulullah. Sebagaimana pada pasal pertama bab ini telah 

diutarakan bahwa dari 9 orang Ummahatul Mu'minin itu, lima di 

antaranya ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pengatur kehidupan 

rumah tangga. 

Sudah barang tentu landasan fundemental bagi pelaksanaan 

kewajiban mereka sebagai pembina rumah tangga ialah Alquran, 

sedangkan dasar operasionalnya ialah tuntunan Rasulullah. 

Dengan demikian secara operasional para Ummahatul mu'minin 

itu dapat meiaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pembina 

kesejahteraan dan kedamaian rumah tangga. pertama-tama ialah 

berbuat memelihara diri dan kehormatan sebagai seorang wanita, 

terutama tatkala Rasulullah saw, sedang tidak bersama mereka. 

Kemudian mereka menunjukkan rasa patuh dan taat kepada 

Rasul dalam peranan beliau sebagai suami. Semua ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 34 yaitu:  
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Terjemahnya: 

…sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yanq taat kepada Allah lagi 

memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah 

telah memelihara mereka.70  

Memelihara diri sebagai isteri ketika suami sedang tidak ada 

di rumah, tidaklah terbatas pengertiannya kepada berbuat 

mengurung diri di dalam rumah, terutama dikandung maksud 

menjaga kehidupan rumah tangga agar tidak terasuki oleh 

pengaruh dari berbagai gosip dan hasutan luar, hal mana tentu 

akan berakibat kepada hilangnya keseimbangan suasana 

kehidupan rumah tangga, bahkan mungkin kepada yang lebih 

fatal lagi ialah runtuhnya kedamaian dalam rumah tangga itu 

sendiri. 

Memelihara diri dengan pengertian yang seperti inilah yang 

kemudian dipraktekkan para Ummahatul Mu'minin, sehingga 

tiadalah heran jika kedamaian dan kesejahteraan di antara mereka 

tetap terpeiihara dan sangat utuhnya. 

Serempak dengan perbuatan memelihara diri, para 

Ummahatul Mu’minin memanifestasikan pula secara nyata dalam 

perikehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota 

keluarganya.  Seperti firman Tuhan dalam surat At-Tahrim ayat 6 

yang berbunyi: 

                         

                

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

                                                     
70 Departemen Agama RI, op. cit h. 123 
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api neraka..71 

Dengan statemen Alquran tersebut di atas, terlihatlah dalam 

sejarah para Ummahatul Mu'minin telah berbuat sedemikian rupa 

terhadap diri mereka sendiri, sehingga di mana dan kemana saja 

Rasulullah selalu dan terus merasa menang dan tentram terhadap 

mereka semua. 

Dua aspek kehidupan Ummahatul Mu'minin yang 

dikemukakan di atas sesungguhnya merupakan hal yang banyak 

diabaikan oleh ibu-ibu rumah tangga dewasa ini. Dan rupanya 

ada dua alasan yang sering nampak dalam perkara ini. Pertama 

adalah emansipasi, bahwa sekarang  

bukan lagi samanya kaum wanita berkurung diri di rumah 

menunggu-nunggu suami pulang dari kerja, sekarang zaman 

apollo, zaman persamaan hak. Urusan rumah tangga diserahkan 

saja kepada pembantu, akibatnya anak-anak terlantar, suami 

menyeleweng, rumah tangga hancur 

Emansipasi bukan memberi kebebasan mutlak kepada kaum 

wanita. Emansipasi hanya dapat berbicara pada beberapa aspek 

kehidupan, emansipasi hanya konsensus persamaan hak antara 

kaum pria dan kaum wanita, misalnya dalam hal persamaan 

untuk membagi kesejahteraan nasional secara merata, persamaan 

hak untuk menuntut ilmu, persamaan hak untuk mengeluarkan 

pendapat/ pandangan. Di dalam rumah tangga, wanita tetap 

wanita/isteri, sedang suami tetap dalam kedudukannya seperti 

yang diterangkan oleh Allah swt, dalam Alquran surat An-Nisaa’ 

ayat 34.  

               

              

                 

                 

                                                     
71 Ibid h 51 
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Terjemahnya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka. (Laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita) dan mereka (Laki-laki) telah menafkahkan harta mereka…72 

Kedua adalah alasan pendidikan; bahwa karena ia (isteri) 

hanya pendidikan rendah maka ia patut ditolerir jika sembrono, 

awut-awutan. 

Dengan bertolak dari kenyataan historis dari pada kenyataan 

sosial kultural Ummahatul Mu'minin tersimpul bahwa semua 

beliau itu berpendidikan rendah, bahkan ada yang tidak 

berpendidikan sama sekali, tapi kenyataannya mereka dapat 

berbuat sesuai dengan kehendak Islam.  

Jadi di sini jelas bahwa perbuatan memelihara diri sebagai 

isteri, membenahi diri secara rapi sesuai dengan naluri 

kewanitaan misalnya menyisir rambut dan mengganti pakaian 

menjelang kepulangan suami dari kerja, sesungguhnya bukanlah 

pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan ilmiah. 

Memang diakui adanya beberapa pekerjaan rumah tangga yang 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan ilmiah, misalnya 

masak-memasak, pengaturan ruang tidur atau ruang tamu dan 

sebagainya, namun semua dapat dipandang sebagai illustrasi 

kehidupan rumah tangga dalam abad modem ini. Yang penting 

bagi kaum ibu dewasa ini ialah, bagaimana untuk dapat berbuat 

sepraktis mungkin sebagai isteri dan pembina rumah tangga, 

sesuai dengan kehendak Islam. Dan jalan yang paling efektif ialah 

meneladani historis yang telah diwariskan oleh para Ummahatul 

Mu'minin. 

 

D. Peranan Leadership Ummahatul Mu'minin dalam 

Pengembangan Pendidikan Islam 

Berbicara mengenai peranan leadership Ummahatul 

Mu'minin dalam pengembangan pendidikan Islam ada tiga hal 

yang memerlukan pemahaman lebih dahulu, yaitu: 

1.  Tentang sasaran pendidikan Islam itu sendiri yang 

                                                     
72   Ibid h 123 
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menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu merupakan salah 

satu bidang sasaran pendidikan agama yang dilaksanakan 

dengan pembinaan dan pengaturan fata kehidupan 

keagamaan. 

2.  Kebijaksanaan pendidikan Islam, yaitu kebijaksanaan dalam 

rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan, 

khususnya pendidikan Islam. 

3.  Untuk mencapai tujuan dalam membina dan mengatur tata 

kehidupan pendidikan Islam, tidak terlepas dari landasan 

dasar, yaitu Alquran dan Alhadits, dan tujuannya untuk 

membentuk manusia yang berakhlak mulia dan 

berkepribadian muslim. 

Dalam pelaksanaan pendidikan di segala bidang memang 

tidak boleh diabaikan, tetapi diusahakan untuk melanjutkan 

perjuangan yang telah dirintis oleh para pejuang-pejuang wanita 

dahulu kala yaitu para Ummahatul Mu'minin, serta perjuangan 

ibu Kartini dalam perjuangan syiarnya agama Islam, karena hanya 

dengan agamalah tuntunan kepada perbaikan budi pekerti 

terlaksana dan harus membimbing wanita ke arah kemajuan yang 

bermanfaat, tetapi bukan dimaksudkan agar wanita mencapai 

emansipasi yang terlampau bebas sehingga melanggar martabat 

dan fitrah kewanitaannya. Di dalam pendidikan Islam, leader 

yang menonjol ialah tentang budi pekerti dan akhlak yang 

menjadi dasar di segala bidang dan perjuangannya. 

Kemudian pengertian peranan yaitu mempunyai tugas yang 

banyak. Di dalam fungsi dan tugasnya yang dimaksud dalam hal 

ini adalah peranan leadership Ummahatul Mu'minin dalam 

pengembangan pendidikan Islam pada masanya. Kemudian 

pengertian leadership yang berarti kepemimpinan memimpin 

bukanlah sekedar arti mengepalai. Kepemimpinan yang efektif 

tidaklah cukup dalam arti yang sempit, tetapi harus pula dalam 

arti yang luas, yakni mendorong, mendidik, memberi teladan 

menuntut dan berkorban dalam usaha memperbaiki keadaan, 

mengejar cita-cita, membawa jalan keluar dari kesulitan dan 

sebagainya. Kepala bukanlah sekedar pemimpin yang diangkat 
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oleh badan yang berkuasa, tetapi harus mendapat tanggung jawab 

dan wewenang tertentu, seperti lazimnya dalam suatu jawatan 

kantor, organisasi dan sebagainya. 

Jadi kepemimpinan lebih jauh kandungannya dari pada di 

atas. Pemimpin harus terdorong dan termotivasi oleh suatu 

perjuangan. Kepemimpinan mengandung kesanggupan 

(kemampuan) untuk menggerakkan dan membawa masyarakat/ 

bangsa umumnya dan suatu organisasi/kelompok, khususnya 

untuk mencapai sasaran dan tujuan. 

Menurut Howard W. Hoyt mengatakan bahwa: “Leadership 

(kepemimpinan) itu adalah seni untuk mempengaruhi tingkah 

laku manusia yang merupakan kecakapan mengatur orang lain. 

Jadi dengan demikian leadership dipandang sebagai suatu 

abilitas, yaitu suatu kecakapan yang diperoleh berkat adanya 

belajar, sedang sifat dan cita- citanya baru nampak setelah 

dilaksanakan dalam proses mempengaruhi orang lain.”73 

Berdasarkan dengan pengertian di atas, menunjukkan bahwa 

leadership itu adalah cara menggerakkan orang lain, baik seorang 

maupun sebagai kelompok, kearah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Bilamana leadership itu hanya spbagai suatu cara, maka jelas 

bahwa hal itu tidak menyangkut bakat, atau bukan persoalannya 

terletak pada keterampilan menggunakannya dapat diperoleh 

latihan (pendidikan) Dengan tujuan bahwa kepemimpinan itu 

dipandang sebagai hasil dari interaksi antara kepribadian yang 

bulat dari pada pemimpin dengan situasi sosial yang dinamis di 

mana ia hidup. Jadi dengan demikian arti leadership itu baru 

dapat diberikan bila telah berfungsi dalam proses sosial antara 

pribadi seorang pemimpin dengan lingkungan sosialnya yang 

bercorak dinamis. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis berkesimpulan 

bahwa kepemimpinan dalam mengembangkan pendidikan 

da'wah (agama) adalah sifat atau ciri tingkah laku pimpinan 

seorang muslim yang mempunyai kemampuan untuk 

                                                     
73 Drs. HM. Arifin, M. Ed Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, (Cet I) Jakarta: 

Bulan Bintang, 1977, p. 107. 
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mempengaruhi dan mengarahkan orang seorang atau kelompok, 

guna mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah digariskan. 

Dengan kata lain pemimpin yang terdahulu dapat meng gerakkan 

orang lain, adalah orang yang ada disekitarnya dan pengaruh 

untuk mengikutinya dalam proses mencapai tujuan pendidikan 

Islam. 

Kita hendak menjelajahi seluruh ajaran Islam mengenai 

pergaulan pria dan wanita, karena yang demikian meminta waktu 

yang banyak, tetapi kami dapat menyimpulkan bahwa agama 

Islam memberikan batas-batas tertentu bagi pergaulan itu, 

terutama sebelum perkawinan antara muda-mudi. Perkawinan 

adalah pertemuan dan penyatuan yang legal dan sah. Ia 

merupakan tujuan bagi penyatuan tersebut dan ia penegak rumah 

tangga yang menjadi sendi-sendi dasar bagi tegaknya suatu 

masyarakat yang baik, aman dan damai. 

Telah diketahui bahwa Aisyah r.a., telah memainkan peranan 

yang penting di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi saw. 

Dia menyampaikan (mewariskan) kepada ibu-ibu kaum muslimin, 

sesudah wafatnya Rasulullah saw, dia menjadi obor di tengah-

tengah kaum muslimin. Namun khusus dalam pembahasan ini, 

penulis membatasi masalah dari beberapa segi yang dianggap 

penting, sehubungan dengan masalah wanita dengan melihat dari 

tiga segi, yaitu: 

1.  Wanita dalam Alquran 

2.  Wanita sebagai puteri 

3.  Wanita dan organisasi 

Ad. 1. Wanita (Ibu) dalam Alquran 

Dalam sejarah zaman Jahiliyah, kita mem- baca betapa 

rendahnya kedudukan wanita dalam pandangan masyarakat, 

dihina, diabai- kan, diperlakukan dengan tidak senonoh. Pada hal 

sebenamya wanita (ibu) mampu dalam bidangnya sendiri, hanya 

jika wanita ditekan, akan hilang kemampuannya dalam rriendidik 

dan tidak akan mampu lagi menciptakan ketentraman dalam 

rumah tangga, bahkan kadang-kadang ia akan berubah menjadi 

perusak dalam masyarakat dan penghambat dalam 
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pembangunan. 

Alquran telah mengangkat tinggi derajat ibu-ibu (wanita) 

yang harus dipelihara, dijaga dan dimuliakan, terutama sekali 

wanita harus pandai menjaga diri agar harga dirinya tetap dapat 

dipertahankan. Ia dapat mengatur tingkah lakunya, gerak 

geriknya, serta cara berpakaian, karena keseluruhan tubuhnya 

dapat menimbulkan rangsangan. Tuhan telah memperingatkan 

dalam Alquran surat Ali Imran ayat 14: 

                 

                     

       

Terjemahnya: 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa yang 

diingini, yaitu: wanita.74 

Maksudnya, semakin terpelihara wanita di suatu negara 

semakin mudah dan kuatlah sendi-sendi kehidupan sosial dalam 

mengembangkan ajaran-ajaran yang telah dilalui oleh ibu-ibu kita 

yang terdahulu (Ummahatul Mu'minin) 

Ad. 2. Wanita sebagai seorang putri. 

Yang dimaksud dengan seorang putri (gadis) ialah pada 

waktu wanita itu belum kawin, yaitu wanita yang masih status 

gadis yang masih dalam asuhan orang tua dan wanita yang sudah 

bekerja, tetapi belum kawin sejak lahir sampai dewasa. Gadis itu 

harus diasuh dan dididik serta dilatih untuk tahap berikutnya, 

agar kelak menjadi wanita yang berguna untuk dirinya, 

keluarganya, masyarakat dan lebih penting lagi menjadi wanita 

yang shaleh. Wanita yang sedang menuju tingkatan dewasa ini, 

bagaikan sekuntum bunga yang sedang mekar, banyak kumbang 

yang ingin mengisap madunya. Pada masa remaja wanita-wanita 

harus pandai membawakan dirinya, berakhlak mulia dan sopan 

                                                     
74 Departemen Agama RI, op. cit h. 77. 
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santun, serta harus pandai menolak rayuan negatif yang bakal 

menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan.  

Sejalan dengan istilah di zaman purba, namun hidup sampai 

di zaman modern ini bahwa wanita laksana intan berlian, retak 

sedikit saja akan jatuh harganya sampai serendah-rendahnya.  

Untuk keselamatan masa remaja ini moral memegang 

peranan yang penting, sebab para remaja adalah tunas-tunas 

muda, pelanjut amanah dan untuk mengembangkan perjuangan 

generasi sebelumnya. 

Dr. Zakiah Darajat mengemukakan, “Kondisi mental memang 

sangat menentukan dalam hidup ini hanya orang sehat mentalnya 

sajalah yang dapat merasa bahagia, mampu, berguna dan sanggup 

menghadapi segala kesukaran-kesukaran (rintangan) dalam 

hidup, akan tampaklah gejalanya dalam segala aspek 

kehidupanmisalnya perasaan, pikiran dan kesehatan.”75 

Ad. 3. Wanita dan Organisasi 

Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang butuh akan 

bantuan manusia lainnya. Hal ini merupakan fitrah manusia, 

seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia adalah zoon 

politicon (selalu mau hidup bermasyarakat). Oleh karena itu, kita 

dapat melihat dalam dunia modern bahwa dengan adanya fitrah 

manusia yang berbeda, maka terjadilah pembahagian kerja yang 

membawa manusia kearah perkembangan yang sangat pesat. 

Antara individu terjalin saling membutuhkan dan 

menimbulkan suatu komunikasi aktif untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia, dan dalam mengembangkan ajaran-ajaran yang 

telah ditinggalkan oleh ibu-ibu (Ummahatul Mu'minin) harus 

dibina dan dilaksanakan dengan baik, dengan menanamkan 

pendidikan Islam untuk menjadikan manusia yang berakhlak 

mulia dan sopan santun dalam menerima pendidikannya itu. Dan 

dalam Alquran kita dapatkan dasar tentang organisasi, yaitu 

dalam surat Ash-Shaf ayat 4. 

                                                     
75 Dr. Zakiah Darajat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental (Cet IV; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h 91 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya 

secara teratur (terorganisasi) seolah-olah mereka itu merupakan 

bangunan yang kuat  dan indah.76 

Dengan dasar yang kuat dari ayat ini, yaitu tidak terlepas 

bahwa wanita juga adalah anggota masyarakat dan memegang 

peranan penting dalam kedudukannya sebagai wanita pelanjut 

dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan kepadanya, dan 

diwariskan kepada generasi-generasi yang sekarang ini. 

Wanita adalah anggota masyarakat yang perlu hidup 

terorganisir, bahkan dengan tugas-tugas yang amat penting dalam 

masyarakat menghendaki adanya semacam organisasi yang 

mengikat mereka. Dengan demikian, maka peranan leadership 

dengan kepemimpinannya harus memiliki sifat dan ciri-ciri 

dinamis, artinya dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang 

ke satu arah, sehingga terciptalah suatu dinamika di kalangan 

pengikutnya yang bertujuan, apa yang diharapkan oleh ibu-ibu 

yang terdahulu, yaitu harus mengembangkan ajaran- ajaran 

pendidikannya dalam ajaran pendidikan Islam yang ditinggalkan 

oleh ibu-ibu (Ummahatul Mu'minin) 

Demikianlah uraian tentang peranan Ummahatul Mu'minin 

dalam pengembangan pendidikan Islam.Telah dijelaskan pada 

uraian terdahulu tentang isteri-isteri Rasulullah dan 

keikutsertaannya berpartisipasi dalam berbagai bidang da'wah 

Islamiyah, penterapan tuntunan syara’ dan pemerintahan, serta 

merubah sosial budaya yang tidak cocok dengan ajaran Islam 

sebagai Rahmatan lil Alamin. Setelah Rasulullah meninggal, 

mereka (Ummahatul Mu'minin) yang masih hidup tetap 

menjalankan sikap partisipasinya terhadap da’wah Islamiyah 

(pengembangan pendidikan Islam), sehingga mereka semua 

memegang peranan dalam membina Ummatan Wahidah. 

76 Departemen Agama RI op cit h 928 
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Bagian 5 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

erdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka penulis dapat

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Leadership wanita dalam rumah tangga yaitu kepemimpinan

dengan tugas dan tanggungjawabnya ada di tangannya.

Wanitalah yang diharapkan bisa membina, karena wanitalah

yang membangun dan memupuk prilaku, kemuliaan,

memelihara dan mempersiapkan generasi mendatang.

Ibu mempunyai peranan penting dalam rumah tangga

utamanya dalam mendidik anak-anaknya dan mereka

bertanggung jawab terhadap suaminya dan rumah

tangganya.

2. Agama Islam adalah agama yang meningkatkan derajat kaum

wanita sama dengan kaum pria sebagai manusia dan hamba

Allah yang sempuma, karena ajaran- nya telah menetapkan

B 
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tungsi wanita sebagai berikut: 

a.  Hidup berpedoman bakti kepada Allah. 

b.  Berusaha mencapai keseimbangan dalam menunaikan 

tugas dunia dan akhirat. 

c. Menunaikan tugas wanita sebagai isteri yang 

bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan 

rumah tangga. 

d. Memerlukan tugas wanita sebagai ibu (perantara 

keturunan dan pendidikan). 

e.  Melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pembina 

masyarakat dan negara. 

3.  Historis Ummahatul Mu'minin itu diberikan sejak 14 abad 

yang lalu, yang baru dituntut oleh wanita-wanita (ibu-ibu) di 

Indonesia pada abad 19 dan baru dicapai pada abad 20 sejak 

usaha R.A. Kartini menentang adat istiadat "putri pingitan" 

mencari kebebasan dan ilmu pengetahuan. Kepeloporan ini 

hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan benmasyarakat 

bagi kaum ibu muslimat dengan menanamkan jiwa 

pendidikan Islam yang kuat kepada anak-anaknya dengan 

jalan membiasakan mereka dengan pengalaman yang 

sungguh-sungguh, serta memberikan contoh-contoh 

kepribadian muslim, karena anak dalam setiap aktivitasnya 

lebih banyak suka mencontoh dan meniru dari ibu. 

4.  Ummahatul Mu'minin selama menjalani kehidupannya telah 

menunjukkan teladan yang patut dicontoh oleh kaum wanita 

dewasa ini, baik dari segi pembinaan pendidikan Islam, 

demikian pula dalam bermasyarakat, patut diteladani tentang 

kepemimpinan dan sifat kesosialannya, sifat toleransi dan 

akhlaknya. Hal mana kita harus mengikuti dan melaksanakan 

sebaik-baiknya, akan membawa kepada kehidupan yang 

tentram, baik individu maupun masyarakat bangsa. 

5.  Masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam, yang 

diberdayakan oleh peran serta wanita Islam adalah 

masyarakat yang berbudi luhur yang berdasarkan ukhuwah 

Islamiyah dan pri kemanusiaan atau masyarakat yang 
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diredhai oleh Allah swt., sehingga benar-benar tetjalin rasa 

persaudaraan, rukun dan damai lahir dan bathin, di dunia 

dan di akhirat kelak.  

 

B. Saran-saran 

1.  Dalam mengisi kelowongan waktu di rumah, sebaiknya ibu-

ibu selalu aktif dalam mengikuti jama’ah atau da'wah 

Islamiyah, serta per- kumpulan wanita agar dapat saling 

tukar- menukar pikiran tentang berbagai pengetahuan 

pendidikan Islam. 

2. Hendaklah ibu-ibu dalam rumah tangga mencoba 

meiaksanakan praktek pembinaan rumah tangga yang telah 

diwariskan oleh Ummahatul Mu'minin, yang terutama dan 

terpenting dalam hal ini adalah, pemeliharaan diri ketika 

suami sedang tidak berada di rumah. Untuk maksud ini, 

sebaiknya ibu-ibu rumah tangga membendung diri untuk 

tidak terialu banyak bertamu kepada tetangga. Ini 

dimaksudkan, agar rumah tangga terhindar dari pengaruh-

pengaruh luar yang bersifat negatif, yang kebanyakan- nya 

datang dari tetangga, 

3.  Kecuali itu, hal lain yang juga sangat penting artinya ialah 

pemeliharaan suasana damai yang penuh cinta kasih dalam 

rumah tangga. Untuk hal ini, sebaiknya ibu-ibu dapat tahu 

secara pasti waktu-waktu suami kembali dari kerja, sehingga 

ia selalu dalam keadaan siap membenahi diri dalam hal-hal 

yang tetap menumbuhkan gairah cinta kasih suami. 

4.  Para Ummahatul Mu'minin yang telah melaksanakan 

kewajiban masing-masing menurut pembagian tugas yang 

telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Untuk menerapkan 

hal ini. dalam hal pembinaan rumah tangga, sebaiknya ibu-

ibu mengada- kan pula pembagian tugas/kerja bagi anak- 

anaknya dalam rumah tangga, misalnya ada yang bertugas 

khusus untuk membersihkan ruang tamu, ada yang bertugas 

khusus untuk kebersihan halaman dan sebagainya 

5.  Leadership sangat penting artinya di dalam mencapai suatu 

tujuan, sebab pokok persoalan bagi seorang pembawa ajaran. 
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hendaknya menentukan suatu cara atau metode yang tepat 

dan efektif dalam menghadapi suatu kelompok masyarakat 

tertentu. Dalam hal ini bagi pembawa ajaran hendaknya 

menguasai isi ajaran yang hendak disampaikan, serta intisari 

dan maksud yang terkandung di dalamnya, serta harus 

mengetahui dan menguasai suasana dan kondisi masyarakat 

Islam. 
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