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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i اَ 

 ḍammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ػَىْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ػَوْ 

 Contoh: 

 kaifa : َكِْفَ  

 haula : َهْوؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ...َ  ا | ...َ  ى

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ػػػػِػىػ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ػُو

 Contoh: 

 māta : َناتَ 

 ramā : َرَنى

 qīla : ِدِْلَ  

  yamūtu : ََيُْوتُ 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : َرْوَضةُ  اأَلْطَفاؿِ 

ُ   اَْلَهِديْػَاةُ  اَْلَفاِضَلة  : al-madīnah al-fāḍilah 

ُ   َاحلِْْكَهة  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,( ـّـ 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : َربَّااَ 

 najjainā : ََنَِّْااَ 

ُ   َاحلَْقّ   : al-ḥaqq 

 nu“ima : نُػعِّمَ 

 aduwwun‘ : َعُدو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّػػػػِػى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعِلى  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَرب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ
 (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّْهسُ 

ُ   اَلزَّْلزََلة  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ُ   اَْلَفْلَسَفة  : al-falsafah 

 al-bilādu : اَْلباَلدُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : نَْأُنُرْوفَ 

 ‘al-nau : اَلاػَّْوعُ 

 syai’un : َشْيءٌ 

 umirtu : أُِنْرتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh بِاللِ   dīnullāh ِدْيُ  اللِ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
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jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh =  ُهْم ِفْ َرْْحَِة اللِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Abrar Farhan Amir 
NIM  : 20100116105  
Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 
Judul  : Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun 
Pembimbing I  : Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. 
Pembimbing II  :  Dr. Muhammad Rusydi Rasyid, M.Ag., M.Ed. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap profil Ibnu Khaldun 
sebagai ilmuan muslim, 2) mendeskripsikan hakikat pendidikan Islam, dan 3) 
memetakan ragam pemikiran pendidikan Islam perspektif  Ibnu Khaldun. 

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah skripsi ini adalah 
jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang 
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang 
terdapat dalam kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kehidupan Ibnu Khaldun 
dapat dibagi kepada empat periode yaitu: Periode pertumbuhan, belajar dan 
menuntut ilmu (732-751 Hijriah), Periode bekerja pada jabatan-jabatan 
administrasi, sekretaris dan politik (751-776 Hijriah), Periode uzlah 
(mengasingkan diri) menulis dan mengadakan penelitian (776-784 Hijriah) 
dan Periode mengajar dan menjadi hakim (784-808 Hijriah). 2) Hakikat 
pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun dalam penelitian ini terbagi 
menjadi 3 yaitu: pemikiran manusia, ilmu manusia dan ilmu malaikat, ilmu-
ilmu nabi. 3) Ragam pemikiran perspektif Ibnu Khaldun ada 3 dalam 
penelitian ini yaitu: ilmu-ilmu al-Qur’an, tafsir dan qiraat, ilmu-ilmu hadis, 
dan Ilmu fikih. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini: Hendaknya berperilaku baik 
terhadap Allah swt. terlebih dahulu sebelum dengan sesama manusia dengan 
sabar, syukur, ikhlas serta rajin-rajin bertobat karena kita selaku manusia 
selalu khilaf dan salah. Hendaknya di dalam keluarga kita saling nasihat 
menasihati saling mengajak kepada kebaikan, walaupun berat tapi terus 
dilakukan. Hendaknya di masyarakat juga ramah kepada siapa pun apalagi 
kepada sahabat, kerabat serta tetangga kita. Karena setelah keluarga 
merekalah orang terdekat dengan kita yang bisa kita ajak dalam hal 
kebaikan. Hendaknya kita dalam bernegara wajib patuh kepada aturan 
pemimpin, namun pilihlah pemimpin yang taat pada agama yang dapa 
berlaku adil dan bijaksana agar warganya dapat hidup damai dan tenteram. 
Hendaknya berperilaku baik terhadap Allah swt. terlebih dahulu sebelum 
dengan sesama manusia dengan sabar, syukur, ikhlas serta rajin-rajin 
bertobat karena kita selaku manusia selalu khilaf dan salah. Hendaknya di 
dalam keluarga kita saling nasehat menasihati saling mengajak kepada 
kebaikan, walaupun berat, tetapi terus dilakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci, 

tidak mengerti apa-apa, tetapi dibekali oleh Allah swt.  Tetapi dibekali 

kemampuan oleh Allah swt. untuk memahami dan mengamati sekitarnya. 

Dalam periode kehidupannya, anak akan menapaki masa-masa pertumbuhan 

fisik dan mentalnya dan akan menampilkan perilaku tertentu yang disebut 

karakter. Karakter bawaan anak dapat diubah dan dibentuk antara lain oleh 

faktor genetik, golongan darah, dan lingkungan.1 

Banyak hal positif yang didapat dengan diterapkannya pendidikan, 

hanya saja persoalannya terdapat banyak gejala maupun tindakan negatif 

yang tidak mampu ditransformasikan oleh proses pendidikan. Padahal 

mestinya menjadi tanggung jawab pendidikan di samping tanggung jawab 

komponen lainnya, lantaran pendidikan juga terkait dengan komponen-

komponen lain dalam suatu sistem kehidupan.2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

                                                           

1Abd. Majid, Pendidikan Berbasis Ketuhanan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 27. 

2Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan: sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2012), h. 26. 
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dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3 Oleh sebab itu, pendidikan sangat 

dibutuhkan bagi setiap manusia terlebih umat Islam agar dapat mencapai 

derajat al-insan al-kamil (manusia paripurna) sebagaimana yang telah Allah 

swt. tetapkan di dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5.  

نَساَف ِنْ  َعَلٍق  )١ادْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق  ) ( الَِّذي َعلََّم ٣( ادْػَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرـُ  )٢( َخَلَق اْْلِ
نَساَف َنا لَْ ٤بِاْلَقَلِم  )  (  ٥ يَػْعَلْم  )( َعلََّم اْْلِ

Terjemahnya :  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.4 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, 

dengan pendidikan manusia dapat menempati tempat yang paling tinggi di 

dunia. Karena itu pendidikan memiliki peran yang penting dan signifikan 

dalam membentuk kualitas sumber daya manusia agar dapat menjadi 

manusia yang paripurna (al-insān al-kāmil) baik secara rohani maupun 

jasmani. Dengan pendidikan manusia mampu memaksimalkan segala macam 

potensi yang telah diberikan oleh Allah swt. di dalam dirinya. Potensi-potensi 

manusia itu mencakup potensi positif dan negatif, dalam hal potensi positif, 

Allah swt. telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, 

kesempurnaannya itu terletak pada aspek jasadiyyah dan rūḥāniyyah.  

Hal tersebut dengan jelas Allah swt. terangkan di dalam QS al-Tīn/95: 

1-4: 

َذا اْلبَػَلِد اأْلَِنِْي )٢( َوطُوِر ِسِِاَْي )١َوالتِِّْي َوالزَّيْػُتوِف ) نَساَف ِف َأْحَسِ  نَػْقِومٍي  )٣( َوهََٰ  (  ٤( َلَقْد َخَلْقَاا اْْلِ
                                                           

3Akhmad Sudrajat, ‚Definisi Pendidikan menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas‛. http:// https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/04/definisi-pendidikan-

definisi-pendidikan-menurut-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sisdiknas/ (Diakses pada tanggal 15 

Agustus 2021). 

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid (Bandung: Syima Creative 

Media, 2014), h. 597. 
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Terjemahnya:  

Demi buah Tin dan buah Zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri 
Mekkah yang aman ini, Sungguh kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.5 

Tentunya kebutuhan akan ilmu pendidikan sekarang ini merupakan 

sebuah kebutuhan primer bagi setiap manusia. Ilmu pendidikan sendiri 

berisi tentang seperangkat informasi atau teori yang mengemukakan suatu 

konsep pendidikan yang terorganisir dalam sebuah struktur dan terdiri dari 

prinsip-prinsip, sehingga membentuk suatu desain pendidikan dan dapat 

diterapkan dalam bentuk fenomena praktis, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-Żāriyāt/51: 21: 

 اََفاَل نُػْبِصُرْوفَ  ُ  اَنْػُفِسُكْم  ُ  َوِفْ  

Terjemahnya: 

Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu tidak memper-
hatikan?6  

Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan pertama yang 

harus diraih oleh manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang 

dijadikan khalifah di muka bumi oleh Allah swt. yang bertujuan untuk 

memakmurkan kehidupan di dunia. Ia dianugerahkan akal dan pikiran untuk 

melaksanakan tugas tersebut.  

Murthadha Muthahari sebagaimana dikutip oleh Fatah Yasin 

berpendapat bahwa, merenungkan manusia tidaklah semata-mata karena al-

Qur’an memerintahkan kita sebagaimana ayat di atas, tetapi ia merenungkan 

manusia untuk mencerahkannya, menyadarkannya, dan membawa hidup 

dalam sistem Ilahiah yang luhur.7 

                                                           

5Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid (Bandung: Syima Creative 

Media, 2014), h. 597. 

6Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid , h.599. 

7A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 

2008), h. 3. 
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Jawaban tentang persoalan dari apa manusia diciptakan, bagaimana ia 

diciptakan, serta untuk apa ia diciptakan di muka bumi ini, adalah berkaitan 

dengan konsep pemahaman tentang bagaimana memahami manusia itu 

sendiri, baik hakikat maupun eksistensinya. Setelah memahami konsep 

manusia tersebut, maka ia akan mempunyai arah tujuan hidup seutuhnya 

dan tidak akan terjadi kebimbangan dalam dirinya. Selain itu, dalam 

menjalankan kehidupan di dunia, manusia perlu mendapatkan atau 

memberikan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dalam memahami 

prinsip-prinsip dan konsep ilmu pendidikan, tentu diperlukan sikap bijak 

dalam menilainya, karena ilmu pendidikan juga didasari atas pertimbangan 

melihat bagaimana keadaan manusia yang selalu berkembang dan dinamis.  

Hakikat pendidikan tidak saja merupakan usaha membangun dan 

mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam 

menjalani kehidupan, tetapi juga untuk memperbaiki nasib dan 

peradabannya. Pendidikan adalah proses dari upaya manusia untuk 

mengembangkan segenap potensinya, baik jasmani maupun rohani agar 

menjadi pribadi yang seimbang. Segenap potensi yang dikembangkan 

tersebut bukan semata-mata datang begitu saja, melainkan karena adanya 

dorongan agar potensi tersebut dapat dimunculkan.8 Hal ini berlaku di 

seluruh negara dan di semua waktu.  

Pendidikan seolah merupakan masalah yang tidak pernah selesai 

(unfinished agenda). Pendidikan selalu terasa tidak pernah memuaskan, 

bahkan menjadi bahan perdebatan yang panjang.9 Hal ini menunjukkan 

                                                           

8Murtadha Muthahari, Manusia dan Agama, Membumikan Kitab Suci (Bandung: Mizan, 

2007), h. 34. 

9 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 40. 
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signifikansi posisi dan kedudukan pendidikan dalam peradaban manusia. 

Sebagaimana perkara duniawi, pendidikan dalam realitasnya mengalami 

kemajuan dan kemunduran. Situasi ini tentu bisa saja terjadi karena 

pengaruh dari peranan tokoh yang berkecimpung dalam ranah pendidikan 

tersebut.  

Dalam pembahasan, ini penulis sengaja memilih pandangan Ibnu 

Khaldun sebagai tokoh pencerah para sosiolog dan seorang ahli sejarah. Ia 

sering berpindah-pindah tempat antara lain Afrika Utara, Andalusia,  dan 

bahkan mengembara jauh sampai ke Mesir dan Syam. Ibnu Khaldun 

dipandang sebagai seorang bapak sosiolog, di samping ia seorang sejarawan 

keagamaan, pandangannya mengenai pendidikan sangat jelas dan realistis. Di 

antara beberapa karya yang dikagumi, baik oleh intelektual muslim maupun 

Barat adalah Prolegomena Ibnu Khaldun yang dikenal dengan sebutan 

Muqaddimah Ibnu Khaldun. 

Secara realistis, reputasi keilmuan Ibnu Khaldun memang diakui dan 

dikagumi oleh kaum intelektual, baik dari kalangan Barat maupun Timur. 

Sungguh banyak predikat yang disandangkan kepadanya sebagai sorang 

tokoh intelektual Ibnu Khaldun juga terkadang disebut sebagai seorang 

sejarawan, filosof, sosiolog, ekonom, geografer, dan ada juga yang 

menyebutnya sebagai seorang ahli politik. Banyaknya predikat yang 

disandang membuktikan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan 

Muslim yang mempunyai keilmuan yang hampir menyentuh seluruh sendi-

sendi kehidupan manusia.  

Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah-nya juga membicarakan 

tentang hakikat manusia, menurutnya manusia adalah makhluk berpikir 

yang sekaligus membedakannya dengan hewan lain. Kesanggupan berpikir 
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ini merupakan sumber dari segala kesempurnaan dan puncak dari segala 

kemuliaan serta ketinggian di atas makhluk lain.10 Menjadi intelek murni dan 

memiliki jiwa perseptif, merupakan makna hakikat manusia.11 

Kelebihan-kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain dalam 

pandangan Ibnu Khaldun di atas dapat dimaknai sebagai salah satu dasar 

diberikannya tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Pengangkatan 

manusia sebagai khalifah ini, dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya 

pada QS al-Baqarah/2: 30: 

ِفَِها َن  يُػْفِسُد ِفَِها َوَيْسِفُك دَاُلوا َأََتَْعُل  ُ  َوِإْذ دَاَؿ َربَُّك لِْلَهاَلِئَكِة ِإِّنِّ َجاِعٌل ِف اأْلَْرِض َخِلَِفةً 
َناَء َوََنُْ  ُنَسبُِّح ِِبَْهِدَؾ َونُػَقدُِّس َلكَ   .دَاَؿ ِإِّنِّ أَْعَلُم َنا ََل نَػْعَلُهوفَ  ُ  الدِّ

Terjemahan: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesung-
guhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesung-
guhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."12 

Dengan demikian, pikiran merupakan ciri khas manusia yang 

membedakannya dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk sosial 

yang mengandung makna bahwa, seorang manusia tidak dapat hidup 

sendirian dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan 

bersama.13 

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa, ilmu dan pendidikan adalah dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Ilmu dan pendidikan adalah 

                                                           
10 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibun Khaldun, Terj. Ahmadie Thoha (Cet. 

XII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 521. 

11 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibun Khaldun, Terj. Ahmadie Thoha , h. 

523. 

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid , h. 6. 

13 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, Terj. Ahmadie Thoha , h. 525. 
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yang diperlukan pada peradaban manusia karena dengan ilmu dan 

pendidikan, kehidupan manusia akan menjadi lebih baik dan terhormat.14 

Adapun apabila kita perhatikan pengertian pendidikan menurut Ibnu 

Khaldun sebagaimana diterangkan, didapati sesuai dengan pengertian 

pendidikan menurut Islam yang memperhatikan aspek jasmani, rohani, dan 

akal. Tujuan pendidikan di kalangan muslimin adalah ukhrawi dan duniawi. 

Dengan ungkapan lain bahwa pendidikan Islam mempunyai dua tujuan, 

yaitu; pertama, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat; kedua, agar 

individu mampu menguasai sebagian ilmu dan keterampilan yang berfungsi 

dapat membantunya untuk mencapai kesuksesan kehidupan duniawi.15 

Sebagai filosof muslim, Ibnu Khaldun sangat rasional dan banyak 

berpegang pada logika. Ibnu Khaldun menganggap logika sebagai metode 

yang dapat melatih seseorang berpikir secara sistematis. Pandangan Ibnu 

Khaldun mengenai Pendidikan Islam berpijak pada pendekatan filosofis-

empiris. Dengan pendekatan ini memberikan arah baru bagi pola pemikiran 

visi pendidikan Islam secara ideal dan praktis.16 

Sains dan teknologi telah memudahkan dan menyenangkan kehidupan 

manusia, namun bersamaan dengan teknologi itu sendiri telah mengancam 

kehidupan manusia yang membuatnya. Dengan sains dan teknologi, memang 

kehidupan manusia menjadi lebih mudah, tetapi perkembangan sains dan 

teknologi, terutama teknologi perang, menyebabkan kehidupan manusia bisa 

menjadi tidak tenang. Untuk mengendalikan teknologi yang maju itulah, 

                                                           
14 Azra‘ie Zakaria, ‚Konsep Pendidikan Ibn Khaldun; Relevansinya dengan Pendidikan 

Modern‛ (Jakarta: LP2M Universitas Islam AsySyafi‘iyah, 2011), h. 99. 

15 Azra‘ie Zakaria, ‚Konsep Pendidikan Ibn Khaldun; Relevansinya dengan Pendidikan 

Modern‛ , h. 116. 

16
 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 526. 
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manusia memerlukan sesuatu yang lebih dari masa lampau. Pedoman dan 

pegangan hidup yang sejati, yaitu agama yang mampu mengendalikan dan 

mengarahkan pengguna teknologi untuk kepentingan umat manusia secara 

keseluruhan. Dengan panduan agama yang berasal dari Allah swt., teknologi 

dapat dikembangkan dan diarahkan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat 

bagi kehidupan, serta membawa keselamatan dan kebahagiaan umat 

manusia. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama sangat 

dibutuhkan oleh manusia terutama bagi orang yang berilmu, apa pun disiplin 

ilmunya, karena dengan agama ilmu akan lebih bermakna. Bagi kita umat 

Islam, agama yang dimaksud adalah agama yang kita anut yakni, agama 

Islam. Islam adalah agama akhir yang mutakhir, agama yang selalu 

mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dalam memahami ayat-

ayat kauniyyah yang terbentang di alam semesta, dan memahami ayat-ayat 

qur’aniyyah yang terdapat di dalam al-Qur’an. Kesimpulannya, dengan ilmu 

kehidupan manusia akan lebih bermutu, dengan agama kehidupan manusia 

akan lebih bermakna.17 

Melihat betapa pentingnya konsep yang ditawarkan oleh Ibnu 

Khaldun terhadap pendidikan, sangat disayangkan bila konsep tersebut tidak 

sampai kepada kita, terlebih kepada para intelektual dalam dunia 

pendidikan. Dalam hal ini penulis juga mencoba merefleksikan kembali 

konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun dengan pembahasan yang lebih detail 

dari skripsi yang sebelumnya pernah ditulis oleh orang lain dengan 

pembahasan serupa.  

                                                           
17

 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 44-46. 
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Sejalan dengan uraian tersebut atas, maka penulis selanjutnya akan 

memfokuskan kajian terhadap penelitian yang dinilai perlu dan sebagai 

amanah untuk terus mengkaji keilmuan para filosof muslim, terutama dalam 

bidang pendidikan Islam, dengan mengangkat judul tentang Pemikiran 

Pendidikan Islam Ibnu Khaldun. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Pemikiran Pendidikan Islam 

Ibnu Khaldun, difokuskan pada pendidikan Islam perspektif Ibnu Khaldun, 

banyak terdapat pada kitabnya Muqaddimah menjelaskan berbagai jenis ilmu 

pengetahuan yang mencakup berbagai aspek bidang pengetahuan.  

2. Deskripsi Fokus 

Pada bagian ini menjelaskan apa yang akan menjadi fokus penelitian 

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul 

skripsi “Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun” dengan maksud agar 

pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu pengertian 

yang lebih nyata. 

Adapun beragam istilah yang perlu diberikan penegasan di sini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemikiran 

Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan 

seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan 

perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan 
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proses yang sama terhadap kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan 

imajinasi. 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam terbagi atas dua suku kata, pendidikan dan Islam. 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Sementara Islam berarti agama yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci al-Qur’an yang 

diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.  Dari pengertian di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pembinaan iman 

dan amal seseorang agar mampu memiliki sikap dan tingkah laku pribadi 

muslim yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi muslim 

yang utama menurut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. 

3. Ibnu Khaldun 

Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Rahman Abu Zayd Ibn 

Muhammad Ibn Khaldun. Ia dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 

tanggal 27 Mei 1332 M. ia berasal  dari keluarga politis, intelektual, dan 

aristokrat. Sebelum pindah ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin 

politik di Moorish (Spanyol) selama beberapa abad. 

Ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya, sebagaimana kebiasaan 

masyarakat pada masa itu. Setelah itu, Khaldun belajar kepada beberapa 

guru seperti Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah 

Muhammad Ibnu Bahr dalam ilmu bahasa. sedangkan Ilmu fiqh ia pelajari 

dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir. Pada 

Fase ini, selain mempelajari ilmu agama, Khaldun juga belajar filsafat, teologi, 

ilmu alam, matematika dan astronomi. 
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Pada masa ini berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 

H. Fase ini merupakan fase kontemplasi Ibnu Khaldun dan dalam fase singkat 

ini Ia berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, Al-Ibar 

beserta Muqaddimah. Ia meninggal pada tahun 1406 M dalam usia 74 tahun, 

bersama jabatan yang dipegangnya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil Ibnu Khaldun sebagai ilmuan Muslim?  

2. Bagaimana hakikat pendidikan Islam? 

3. Bagaimana ragam pemikiran pendidikan Islam perspektif Ibnu 

Khaldun? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan gambaran yang menyeluruh dari setiap 

proyek penelitian, tetapi kepustakaan tidak dapat mengartikan apa yang 

terjadi di lapangan dan kejadian aktual yang diamati. 

 Pada dasarnya kajian pustaka digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan 

digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. 

1. Wiwin Siswatini, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menulis skripsi dengan 

judul: Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dalam 

Prolegomena 10 (Analisis Epistemologi dan Metode Pembelajaran).18 

Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan cara memperoleh ilmu 

pengetahuan menurut Ibnu Khaldun, yaitu dengan berpikir (tafakkur), 

                                                           
18 Wiwin Siswatini, ‚Konsep Pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun dalam 

Prolegomena (Analisis Epistemologi dan Metode Pembelajaran)‛, Skripsi, (Malang: Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Malang, 2008). 
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keragu-raguan (skeptisme), dan pembiasaan (ta’wid). Ibnu Khaldun juga 

membagi ilmu pengetahuan menjadi dua kategori: Ilmu nakliah 

(tekstual/berdasarkan otoritas syariat) yaitu ilmu yang dikutip 

manusia dari yang merumuskan landasannya dan diwariskan secara 

turun-temurun dari generasi ke generasi. Ilmu akliah (rasional/bersifat 

alami/tabi‘i) yaitu buah dari aktivitas pikiran manusia dan 

perenungannya ilmu-ilmu ini bersifat alamiah bagi manusia.  

Menurut Wiwin Siswatini, metode pembelajaran agama Islam 

Ibnu Khaldun sangat memperhatikan kondisi peserta didik baik psikis 

maupun fisik. Ibnu Khaldun menuntut agar guru memperhatikan akal 

peserta didik dan kemampuannya menerima pelajaran. Adapun metode 

pembelajaran menurut Ibnu Khaldun: metode penahapan (tadarruj), 

metode pengulangan (tikrari), metode kasih sayang (al-qurb wa al-

muyanah), metode peninjauan kematangan usia dalam pengajaran al-

Qur’an, metode penyesuaian fisik dan psikis peserta didik, metode 

penguasaan satu bidang, metode peningkatan pengembangan potensi 

peserta didik, metode widyawisata (sirah), metode lapangan (praktik), 

metode menghindari peringkasan buku. 

2. Lilik Ardiansyah, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Yogyakarta menulis Skripsi dengan judul:  

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan.19 Dalam penelitiannya ia 

menyimpulkan bahwa pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan 

berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis-empiris. Melalui 

pendekatan ini ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan 

                                                           
19

 Lilik Ardiansyah, ‚Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan‛, Skripsi, 

(Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 

2013). 
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Islam secara ideal dan praktis. Tantangan pendidikan menurut Ibnu 

Khaldun adalah pendidikan dapat mewujudkan sumber daya manusia 

yang berkualitas yaitu melahirkan masyarakat yang berbudaya serta 

berusaha untuk melahirkan dan meningkatnya untuk eksistensi 

masyarakat selanjutnya dengan menghargai kebudayaan tersebut. 

3. Lailatul Fajriyah, dengan judul skripsi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang  

Pendidikan (Studi Atas Implikasi Teoritis Pada Pembelajaran Agama 

Islam). Yang menjadi persamaan pada penelitian saya adalah mengkaji 

pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Penelitian terdahulu 

mengkaji studi atas implikasi teoritis pada pembelajaran agama Islam, 

sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perspektif Ibnu Khaldun 

tentang pendidikan Islam. 

4. Muhammad Yusuf Kurniawan, dengan judul skripsi Konsep Pendidikan  

Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. Yang menjadi persamaan pada 

penelitian saya adalah menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun tentang 

pemikiran pendidikan Islam pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai 

ajaran Islam.20Ada pun yang menjadi perbedaannya adalah adanya 

pengertian pendidikan menurut Islam perspektif Ibnu Khaldun yang di 

dalamnya diterangkan bahwa ada 3 aspek yang menjadi perhatian yaitu 

aspek jasmani, rohani, dan akal dengan tujuan ukhrawi dan duniawi. 

5. Sinta Novia Sari, dengan judul Pemikiran Ibnu Khaldun tentang 

Pendidikan Islam Palam Terjemahan Kitab Muqaddimah.21 Yang menjadi 

                                                           
20 Muhammad Yusuf Kurniawan, ‚Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu 

Khaldun‛, Skripsi (Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). 

21 Sinta Nofia Sari, ‚Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Islam Dalam 

Terjemahan Kitab Muqaddimah‛, Skripsi (Bengkulu: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). 
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persamaan dengan penelitian saya mengkaji atau menjelaskan tentang 

filosofi pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang pendidikan secara jelas. 

Adapun yang membedakan dengan penelitian saya dia mengkaji kitab 

Muqaddimah yang dijelaskan apa isi dari kitab tersebut. 

6. Muhammad Chodry, dengan judul Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun 

(Perspektif Sosiologi).22 Yang menjadi persamaan dari penelitian saya 

adalah sama-sama menjelaskan tentang siapa itu Ibnu Khaldun biografi, 

pemikirannya, dan pandangan dari Ibnu Khaldun. Adapun yang menjadi 

perbedaan/ membedakan dengan penelitian saya dia menjelaskan 

konsep sosiologi yaitu sosiologi pendidikan dan teori sosial. 

7. Nur Afifah, dengan judul Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan.23 

Yang menjadi persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama 

menjelaskan tentang pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu sendiri. Ada 

pun yang menjadi perbedaan dari penelitian saya dia menjelaskan 

tentang pendidikan dan pendidik dengan faktor-faktornya. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui profil Ibnu Khaldun sebagai ilmuan Muslim. 

b. Untuk mendeskripsikan hakikat pendidikan Islam. 

c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ragam pemikiran pendidikan 

Islam perspektif  Ibnu Khaldun.  

                                                           
22 Muhammad Chodry, ‚Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun (Perspektif Sosiologi)‛, Tesis, 

(Surabaya: Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). 

23
 Nur Afifah, ‚Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan‛, Skripsi, (Surakarta: 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pendidik sebagai barometer keberhasilan Ibnu Khaldun dalam 

mencapai kegemilangan pemikiran dalam menerapkan sebuah konsep 

pendidikan.  

b. Bagi Peserta Didik diharapkan mampu lebih memahami dimensi peserta 

didik sebagai elemen penting dalam proses pendidikan.  

c. Bagi Penulis Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengalaman, dan khazanah keilmuan dalam ilmu pendidikan Islam.  

d. Memberikan kontribusi bagi siapa pun yang mengkaji pendidikan Islam 

menurut pemikiran Ibnu Khaldun. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Secara sederhana pendidikan Islam dapat diartikan sebagai 

pendidikan yang di dasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang 

tercantum dalam al-Qur’an dan Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan 

dalam praktik sejarah umat Islam.1 Ilmu Pendidikan (agama) Islam 

merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang upaya pengembangan 

secara sistematis bagaimana proses mengajarkan pendidikan ajaran agama 

Islam melalui pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan yang dilakukan oleh 

orang ke orang lain, agar Islam dapat dijadikan sebagai panutan (way of life). 

Menurut Hamdani dan Fuad bahwasanya Ahmad D. Marimba 

menyatakan Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menurut ukuran-ukuran Islam.2 

Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam.3 

Konferensi International Pendidikan Islam pertama (First World 

Conference on Muslim Education) yang diselenggarakan oleh Universitas King 

Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1977 belum berhasil membuat rumusan yang 

                                                           

1Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 161. 

2Hamdani Ihsan dan H.A. Fuad Hasan, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. II; Bandung: 

Pustaka Setia, 2001), h. 15. 

3Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Cet. II; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), h. 32. 
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jelas tentang definisi pendidikan menurut Islam. Dalam bagian rekomendasi 

konferensi tersebut, para peserta hanya membuat kesimpulan bahwa 

pengertian pendidikan menurut Islam ialah keseluruhan pengertian yang 

terkandung dalam istilah ta‘lim, tarbiyyah, dan ta‘dib.4 

a. Istilah al-Tarbiyyah  

Penggunaan istilah tarbiyyah berasal dari kata rabb. Walaupun kata 

ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan 

makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga 

kelestarian atau eksistensinya. Kata Rabb sebagaimana yang terdapat dalam 

Q.S. Al-Fatihah [1]: 2 makna yang berkonotasi dengan istilah al-Tarbiyyah. 

Sebab kata Rabb (Tuhan) dan murabbi (pendidik) berasal dari akar kata yang 

sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah swt. adalah pendidik yang maha Agung 

bagi seluruh alam semesta. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan 

Islam yang dikandung dalam al-Tarbiyyah terdiri atas empat unsur 

pendekatan : yaitu (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang 

dewasa (balig). (2) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. 

(3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. (4) melaksanakan 

pendidikan secara bertahap.5 

b. Istilah al-Ta‘lim  

Istilah ini telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan 

Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal di banding dengan 

al-Tarbiyyah maupun al-Ta‘dib. Rasyid Ridha mengatakan “al-Ta‘lim sebagai 

proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa 

                                                           

4Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. (Cet. II; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), h.28. 

5Ahmad  Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h.28. 
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adanya batasan dan ketentuan tertentu. Dalam argumentasi lainnya, istilah 

al-ilmu (sepadan dengan al-ta‘lim) dalam al-Qur’an tidak terbatas hanya 

berarti ilmu saja. Lebih jauh kata tersebut dapat diartikan ilmu dan amal. 

Ilmu tidak hanya memiliki makna sekedar mengetahui (ilmu) secara teoritis 

yang tidak memiliki pengaruh bagi jiwa, akan tetapi mengetahui yang 

membekas dalam jiwa dan ditampilkan dalam bentuk aktivitas (amaliah).6 

c. Istilah al-Ta‘dib 

Menurut al-Attas, “istilah yang paling tepat untuk menunjukkan 

pendidikan Islam adalah al-Ta’dib. Sebab, kata al-Tarbiyah cakupannya 

terlalu luas karena juga mengandung pendidikan untuk hewan”.7 Selanjutnya 

ia menjelaskan bahwa istilah ta’dib merupakan masdar dari kata kerja 

addaba yang berarti pendidikan. Dalam hal ini al-Attas juga mendefinisikan 

pendidikan sebagai langkah yang ditanamkan kepada manusia secara 

berangsur-angsur mengenai tatanan penciptaan yang akan membimbing 

manusia ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. 

Dan melalui kata ini al-Attas menginginkan pendidikan menjadi sarana 

penanaman akhlak yang bersumber pada ajaran agama. Selain itu, 

diharapkan pendidikan menjadi dasar bagi terjadinya proses islamisasi ilmu 

dan pengetahuan. Lalu, dalam langkah membendung pengaruh materialisme, 

sekularisme, dan  dikotomi ilmu pengetahuan oleh barat, maka penting 

dalam pendidikan ditanamkan islamisasi ilmu pengetahuan. 

Hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia yang dilakukan pada 

tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung-Bogor menyatakan 

“Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan 

                                                           

6Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. h.29. 

7Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. h.29. 
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rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.8 

Jika demikian, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa 

para ahli berbeda pendapat tentang rumusan pendidikan Islam. Ini didasari 

oleh penentuan kata atau istilah yang paling tepat untuk kata pendidikan itu 

dan juga pada tujuan pendidikan itu sendiri. Ada yang menitikberatkan 

tujuannya pada pembentukan akhlak atau kepribadian, ada yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensinya, dan ada pula yang fokus pada 

pengaplikasian atau pengamalan ilmu pendidikan tersebut. Namun bila 

melihat dari tujuan yang ingin dicapai, maka kita akan menemukan 

persamaan dari semua pendapat para ahi tersebut. Dan dapat kita simpulkan 

bahwa pendidikan Islam yang kita maksud adalah proses pembinaan, 

bimbingan, dan juga dorongan melalui ajaran-ajaran Islam yang dilakukan 

secara sistematis guna membentuk pribadi mulia yang bertujuan hanya 

untuk Allah swt. 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Hal utama yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya 

merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat 

menghantarkan peserta didik ke arah tercapainya pendidikan. Oleh karena 

itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah al-Qur‘an dan Sunnah 

Rasulullah. Tujuan pendidikan Islam sejatinya mengarahkan untuk dapat 

mempersiapkan hidup yang akan kita jalani, baik itu kehidupan di dunia 

maupun di akhirat. Dan hal yang paling utama dalam tujuan pendidikan Islam 

adalah agar kita menjadi hamba Allah swt yang taat. Dalam buku Metodologi 

                                                           

8Ihsan, Hamdani dan H.A. Fuad Hasan, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: 

Pustaka Setia, 2001), h.  16-17. 
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Pengajaran Agama Islam karya Dr. Zakiyah Darajat, dikatakan bahwa tujuan 

pendidikan Islam ialah kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang 

seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam.9 

Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan dalam bukunya 

“Educational Theory a Qur‘anic Outlook”, bahwa pendidikan Islam bertujuan 

untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah swt., atau sekurang-

kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. 

Tujuan utama khalifah Allah swt. adalah beriman kepada Allah swt. dan 

tunduk serta patuh secara total kepada-Nya.10 Dalam pandangan Hamka, 

tujuan pendidikan Islam adalah “mengenal dan mencari keridaan Allah swt., 

membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan 

peserta didik untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah 

komunitas sosialnya”. 

Mempersiapkan kehidupan di dunia berarti sama halnya dengan 

memunculkan segenap potensi yang kita miliki dari proses pembelajaran 

yang kita lakukan. Potensi tersebut sejatinya telah dimiliki oleh setiap 

manusia yang terlahir ke dunia, ia hanya menunggu untuk dimunculkan dan 

dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi dirinya 

dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan potensi yang dimiliki oleh 

setiap manusia tersebut biasa kita kenal dengan fitrah manusia.  

Pada dimensi mempersiapkan kehidupan di dunia, pendidikan Islam 

hendaknya mampu mengembangkan realitas kehidupan baik yang 

menyangkut dengan dirinya, masyarakat, maupun alam semesta beserta 

                                                           

9Zakiyah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h.72. 

10Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), h. 40. 
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seluruh isinya. Sementara dalam dimensi ketaatannya kepada Allah swt. atau 

untuk mencapai kehidupan akhirat yang diinginkan, pendidikan Islam selain 

sebagai alat untuk memelihara, memanfaatkan, melestarikan sumber daya 

alam, juga hendaknya menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan 

misteri kehidupan dalam upayanya mencapai hubungan yang abadi dengan 

Khaliknya.  

Kongres se-Dunia ke-2 tentang pendidikan Islam tahun 1980 di 

Islamabad, menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk 

mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) 

secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal, 

pikiran (intelektual), diri manusia yang rasional, perasaan dan indra. Karena 

itu, pendidikan hendaknya mencangkup pengembangan seluruh aspek fitrah 

peserta didik: aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah dan bahasa, 

baik secara individual maupun kolektif dan mendorong semua aspek 

tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna 

kepada Allah swt. baik secara pribadi maupun seluruh umat manusia.11 

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

Islam merupakan proses bimbingan dan pembinaan fitrah peserta didik 

secara maksimal dan bertujuan pada terciptanya prestasi peserta didik 

sebagai muslim paripurna (insan al-kamil) dengan selalu berlandaskan 

kepatuhan kepada Allah swt. Diharapkan dengan pribadi paripurna tersebut 

akan tercipta kehidupan yang ideal, yakni keseimbangan antara kehidupan 

dunia maupun kehidupan akhirat.  

                                                           

11Syamsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam, h. 37. 
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3. Kurikulum Pendidikan Islam 

Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam 

setiap bentuk dan model pendidikan mana pun. Tanpa adanya kurikulum, 

sulit rasanya bagi para perencana pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diselenggarakannya. Mengingat pentingnya kurikulum, 

maka hal tersebut perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana 

pendidikan.  

Menurut S. Nasution, istilah “kurikulum” untuk kali pertama masuk 

dalam kamus inggris Webster pada 1856. Istilah ini pada awalnya digunakan 

dalam bidang olahraga sebagai suatu jarak yang harus ditempuh pelari atau 

diartikan sebagai sebuah “chariot” (semacam kereta pacu), yaitu alat yang 

dibawa seorang dari start sampai finish. Kemudian, istilah ini digunakan 

dalam dunia pendidikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh untuk mencapai tingkat tertentu yang disajikan oleh sebuah 

lembaga pendidikan.12 

Pendidikan Islam secara fungsional adalah merupakan upaya manusia 

muslim merekayasa pembentukan al-insan al-kamil melalui penciptaan 

situasi interaksi edukatif yang kondusif. Dalam posisinya yang demikian, 

pendidikan Islam adalah model rekayasa individual dan sosial yang paling 

efektif untuk menyiapkan dan menciptakan bentuk masyarakat ideal ke masa 

depan. Sejalan dengan konsep perekayasaan masa depan umat, maka 

pendidikan Islam harus memiliki seperangkat isi atau bahan yang akan 

ditransformasikan kepada peserta didik agar menjadi milik dan 

kepribadiannya sesuai dengan idealitas Islam. Untuk itu, perlu dirancang 

                                                           

12Toto Suharto (ed.), Filsafat Pendidikan Islam, Menguatkan Epistemologi Islam Dalam 

pendidikan, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 97. 
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suatu bentuk kurikulum pendidikan Islam yang sepenuhnya mengacu pada 

nilai-nilai asasi ajaran Islam.  

Menurut Muhammad Ali al-Khulli dalam Toto Suharto mengatakan 

Terma “kurikulum” dalam bahasa Arab disebut dengan istilah manhaj atau 

minhaj yang berarti sejumlah rencana dan wasilah yang telah ditetapkan oleh 

sebuah lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan-

nya.13 Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj 

atau kurikulum berarti jalan yang terang yang dilalui pendidik atau guru latih 

dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka.14 

Kurikulum sangat memiliki peran penting dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai suatu tingkatan tertentu. Di dalam paradigma lama tentang 

pengertian kurikulum yang begitu sempit dikatakan bahwa ketika pendidik 

dan peserta didik telah mencapai materi yang telah dirumuskan dalam 

kurikulum, maka dikatakan bahwa itu sudah selesai. Dan ketika itu terjadi 

maka proses pembelajaran dan segala kreativitasnya akan berhenti sampai di 

sini. Oleh karena itu, paradigma baru mengartikan kurikulum secara lebih 

luas sebagai semua yang menyangkut aktivitas yang dilakukan dan dialami 

pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk formal maupun non formal, 

guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam paradigma baru bukan 

hanya sebagai program pendidikan, melainkan pula sebagai produk 

pendidikan, sebagai hasil belajar yang diinginkan dan sebagai pengalaman 

belajar peserta didik. Sehingga kreativitas dan segala dinamika pembelajaran 

                                                           

13Toto Suharto (ed.), Filsafat Pendidikan Islam, Menguatkan Epistemologi Islam Dalam 

Pendidikan, h. 97. 

14Toto Suharto (ed.), Filsafat Pendidikan Islam, Menguatkan Epistemologi Islam Dalam 

Pendidikan, h. 145. 
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yang diberikan pendidik dan yang diterima oleh peserta didik tidak terbatas 

hanya pada tercapainya materi.15 

Dengan fungsi seperti itu, kurikulum dalam pendidikan Islam memiliki 

lima ciri utama. Pertama, kurikulum pendidikan Islam mengutamakan 

pendidikan agama dan pendidikan akhlak dalam berbagai tujuannya. Isi, 

strategi, media, dan teknik pengajaran dalam kurikulum pendidikan Islam 

semuanya bercorak agama. Kedua, cakupan dan kandungan kurikulum 

pendidikan Islam bersifat luas dan menyeluruh. Kurikulum pendidikan Islam 

tidak hanya sebatas pada pengajaran agama saja, namun juga sebagai acuan 

berbagai macam ilmu. Sehingga corak, pemikiran, dan ajarannya menjangkau 

seluruh aspek kehidupan termasuk intelektualitas, sosial, psikologis, dan 

spiritual. Ketiga, kurikulum pendidikan Islam menerapkan konsep 

keseimbangan di dalam muatan materi keilmuannya, baik yang sifatnya 

duniawi maupun ukhrawi. Terakhir, kurikulum pendidikan Islam selalu 

disusun berdasarkan kesesuaian dengan minat dan bakat peserta didik, 

sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan dari setiap individu peserta 

didik.16 

Abdurrahman Salih Abdullah membagi kurikulum pendidikan Islam 

ke dalam tiga kategori.  

1. Al-Ulūm al-Dīniyyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi 

kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada.  

                                                           

15 Syamsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Cet. I Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), h. 56 

16 Suharto, Toto, Filsafat Pendidikan Islam Menguatkan Epistemologi Islam dalam 

Pendidikan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 98 
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2. Al-Ulūm al-Insāniyah, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang 

berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, psikologi, 

dan antropologi, pendidikan, dan lain-lain. 

3. Al-Ulūm al-Kauniyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman yang mengandung asas 

kepastian, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain.  

Dengan ketiga kategori ini, pendidikan Islam secara tegas menolak 

dualisme dan sekularisme kurikulum. Dualisme kurikulum menurut 

Abdurrahman Shalih Abdullah mengandung dua bahaya. Pertama, ilmu-ilmu 

keislaman mendapat kedudukan yang lebih rendah daripada ilmu-ilmu 

lainnya. Kedua, lahirnya adopsi sekularisme yang mengorbankan domain 

agama, yang pada gilirannya dapat melahirkan konsep anti agama.17 

4. Metode Pendidikan Islam 

Arifin dalam Fatah Yasin mengatakan bahwa Metodologi berasal dari 

dua kata “metoda” dan “logos”. Metoda dalam bahasa Yunani berasal dari kata 

“meta” yang berarti “melalui” dan ‘hodos” yang berarti “jalan atau cara”, 

sedangkan “logos” mempunyai arti “ilmu”. Jadi kata “metodologi” adalah ilmu 

pengetahuan yang membicarakan tentang cara atau jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai suatu tujuan.18 Noor Syam dalam Fatah Yasin menjelaskan 

bahwa membicarakan tentang metodologi berarti di dalamnya menyangkut 

aspek prosedur, teknik, dan ilmu tentang prosedur itu dalam rangka 

mencapai suatu tujuan. Untuk itu metodologi bukan hanya sekedar bicara 

                                                           

17 Suharto, Toto, Filsafat Pendidikan Islam Menguatkan Epistemologi Islam dalam 

Pendidikan, h. 102. 

18 A.Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam.( Cet. I; Malang: UIN-Malang 

Press, 2008), h 130. 
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tentang metode, tapi menyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya 

pencapaian suatu tujuan secara komprehensif.19 

Al-Syaibany, dikutip oleh Nizar dalam Pengantar Dasar-dasar 

Pemikiran Pendidikan Islam menjelaskan bahwa metode pendidikan adalah 

segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka 

kemestian-kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri 

perkembangan peserta didiknya, dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan 

membimbing peserta didik untuk mencapai proses belajar yang diinginkan 

dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka.20 

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena ini menjadi sarana 

yang bermakna materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan 

sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak didik 

menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. 

Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara 

efektif dan efisien dalam kegiatan belajar-mengajar menuju tujuan 

pendidikan.21 Dengan metode diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar 

siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan demikian 

terciptalah proses belajar yang interaktif. Metode pendidikan yang tidak 

tepat-guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar-

mengajar sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Oleh karena 

itu, metode yang di tetapkan oleh seorang guru dapat berdaya-guna dan 

                                                           

19A.Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, h.130-131. 

20Syamsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam.(Cet. I; Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), h. 66. 

21Hamdani dan Fuad, Filsafat Pendidikan Islam, h. 163. 
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berhasil jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah di tetapkan.22 

Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang 

tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidikannya ke arah tujuan yang di 

cita-citakan. Bagaimanapun baik dan sempurnanya suatu kurikulum 

pendidikan Islam, ia tak akan berarti apa-apa manakala tidak memiliki 

metode atau cara yang tepat dalam mentransformasikan kepada peserta 

didik. Ketidaktepatan dalam penerapan metode secara praktis akan 

menghambat proses belajar mengajar yang akan berakibat membuang waktu 

dan tenaga secara percuma. Karenanya, metode adalah syarat untuk 

efisiensinya aktivitas kependidikan Islam. Hal ini berarti bahwa metode 

termasuk persoalan yang esensial, karena tujuan pendidikan Islam itu akan 

tercapai secara tepat bila jalan yang di tempuh menuju cita-cita tersebut 

benar-benar tepat.23 

Dalam proses Pendidikan Islam, metode dapat dikatakan tepat bila 

sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk 

merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan 

Islam. Antara metode, kurikulum, dan tujuan pendidikan Islam mengandung 

relevansi (keterkaitan) ideal dan operasional dalam proses kependidikan. 

Sehingga ketidaktepatan dalam penerapan metode dapat mempengaruhi 

terhambatnya proses belajar mengajar yang berakibat terbuangnya waktu 

dan tenaga secara percuma. Oleh karena itu metode merupakan hal yang 

sangat esensial dalam pendidikan Islam, karena segala ketercapaian tujuan 

dalam pendidikan Islam dilakukan dengan jalan yang tepat.24 

                                                           

22Hamdani dan Fuad, Filsafat Pendidikan Islam ,h. 163.   

23Suharto, Pendidikan Islam, Menguatkan Epistemologi Islam Dalam Pendidikan, h. 103. 

24Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam., h. 65. 
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Maksud dari metode pendidikan di sini ialah semua cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik. Kata metode di sini diartikan secara luas. 

Karena mengajar adalah salah satu bentuk upaya mendidik, maka metode 

yang dimaksud di sini mencakup juga metode mengajar. Dalam literatur ilmu 

pendidikan, khususnya ilmu pengajaran, banyak ditemukan metode 

mengajar. Adapun metode mendidik, selain dengan cara mengajar, tidak 

terlalu banyak dibahas oleh para ahli. Sebabnya, mungkin metode mengajar 

lebih jelas, lebih tegas, objektif, bahkan universal, sedangkan metode 

mendidik selain mengajar lebih subyektif, kurang jelas, kurang tegas, lebih 

bersifat seni daripada sebagai sains.25 

Ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam 

yang hendak direalisasikan melalui metode yang mengandung watak dan 

relevansi tersebut, yaitu: Pertama, membentuk anak didik menjadi hamba 

Allah swt. yang mengabdi kepada-Nya semata. Segala apa pun yang 

dilakukannya hanya untuk diserahkan kembali kepada Allah swt. Kedua, 

bernilai edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Qur’an. Dan yang Ketiga, 

adalah berkaitan dengan motivasi dalam kedisiplinan sesuai ajaran Al-Qur’an 

yang disebut pahala dan siksaan. Dalam hubungannya dengan watak dan 

relevansinya antara ketiga aspek tersebut di atas, maka timbullah pola 

pemikiran tentang model-model proses belajar mengajar di mana suatu 

model yang diterapkan oleh guru dalam menggerakkan kegiatan belajar 

memberi corak hubungan tertentu. 26 

Dari beberapa pendapat tentang metodologi pendidikan tersebut 

dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan metodologi pendidikan 

Islam adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana cara 

                                                           

25 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam., h. 131   
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melaksanakan proses pendidikan Islam. Atau dengan kata lain metodologi 

pendidikan Islam adalah suatu cara yang bisa digunakan oleh pendidik untuk 

melaksanakan proses pendidikan Islam kepada peserta didik. Secara esensial 

metode pendidikan Islam merupakan alat yang bisa dipakai untuk mencapai 

tujuan pendidikan Islam, dan ini dianggap oleh para ilmuan pendidikan 

sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan Islam. Dalam syair 

dikatakan bahwa “al-Tariqatu Ahammu min al-Maddah”.  

B. Biografi Ibnu Khaldun 

Ibnu Khaldun hidup antara abad ke-14 dan 15 M (1332-1406 M) atau 

abad 8 dan 9 H, dikenal sebagai pakar kenegaraan, sejarawan, pemikir 

pendidikan Islam dan ahli hukum bermazhab Maliki.27 Nama lengkap beliau 

adalah Abu Zaid Abdur-Rahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun Wali al-Din 

al-Tunisi al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 

732 H (27 Mei 1332 M).28 Ia adalah keturunan bani Khaldun dari Spanyol, 

yang kemudian pindah ke Tunis. 

Ayahnya bernama Abu ‘Abdullah Muhammad. Setelah mengundurkan 

diri dari dunia politik sebagai administrator, ayahnya menekuni ilmu 

pengetahuan dan kesufian. Beliau juga seorang yang ahli dalam bahasa dan 

sastra. Dengan demikian, Ibnu Khaldun mendapat pendidikan dari ayahnya 

secara langsung.29 

                                                           

27Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 91. 

28Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1989), h. 9. 

29Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham et.al. (Jakarta: Pustaka 

AlKautsar, 2011), h. 1080. 
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Abdur-Rahman adalah nama kecilnya, Abu Zaid adalah nama 

panggilan keluarganya dan Wali al-Din adalah gelar yang diberikan 

kepadanya sewaktu beliau menjabat sebagai kadi di Mesir.30 Selanjutnya 

beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. 

Dalam karyanya, at-Tarif, Ibnu Khaldun menerangkan diri dan garis 

keturunannya sebagai Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu al Hasan Ibnu 

Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun.31 

Keluarganya berasal dari Hadramaut (Yaman) dan silsilahnya sampai pada 

salah seorang sahabat Nabi saw. yang bernama Wail Ibnu H}ajar dari kabilah 

Kindah. Salah seorang cucu Wail, Khalid Ibnu Usman (kakeknya) memasuki 

daerah Andalusia bersama-sama dengan orang Arab, penakluk pada awal ke3 

H (abad 9 M). Lalu anak cucunya membentuk satu keluarga besar dengan 

nama bani Khaldun. Dari bani inilah Ibnu Khaldun berasal. Pertama kalinya 

Ibnu Khaldun tinggal di kota Qamunah di Andalusia sebelum hijrah ke kota 

Sevilla.32 

Ibnu Khaldun dilahirkan pada penghujung zaman pertengahan, atau 

permulaan zaman Renaissance di Eropa. Beliau hidup ketika Islam berada 

pada masa kemunduran dan disintegrasi, yang ditandai dengan jatuhnya bani 

Abbasyiah (di Baghdad) ke tangan pasukan Tartar Timur Lenk (654-923 H). 

Pada masa itu juga bersamaan dengan runtuhnya dinasti al-Muwahidun di 

daerah Maghrib (di Afrika Utara dan Andalusia).33 Satu per satu kota-kota 

                                                           

30Zainal al-Khudhairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, Terj. Ahmad Rafi‟ Usmani 

(Bandung: Pustaka, 1987), h. 9. 

31Zainal al-Khudhairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, h. 9. 

32Badri Yatim, Historiografi Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 19997), h. 139. 

33al-Khudhairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, h. 10. 
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kerajaan Islam jatuh ke tangan kaum Kristen. Dampaknya sangat negatif bagi 

perkembangan bahasa, sastra dan kebudayaan Arab. 

Pasca kejatuhan Baghdad, ulama dan sastrawan Baghdad bersama 

para ulama Andalusia mengungsi ke Kairo, Mesir yang menjadi pusat 

peradaban. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Bani Mamluk. 

Kedatangan mereka di kota Kairo disambut baik oleh Bani Mamluk, sehingga 

mereka merasa tenang dan tenteram. Abad ke-14 M atau 8 H merupakan 

masa perubahan dan transisi di seluruh dunia. Perubahan dan transisi ke 

arah perpecahan dan kemunduran di dunia Arab, sekaligus perubahan dan 

transisi ke arah kebangkitan di dunia Barat. Dapat dilihat berbagai revolusi 

dan kekacauan mulai meluas di Afrika Utara, berbagai dampak dari 

perpecahan-perpecahan regional dan meluasnya fanatisme golongan 

sehingga berdampak negatif bagi kebudayaan Arab. Demikianlah, gambaran 

sosial politik di masa Ibnu Khaldun.34 

Kehidupan Ibnu Khaldun terbagi menjadi empat periode, dimulai 

sejak berada di Tunisia sampai menetap dan meninggal di Kairo. Setiap 

periode kehidupan Ibnu Khaldun memiliki ciri tersendiri. 

1. Periode pertama adalah periode pertumbuhan. Ibnu Khaldun belajar 

dan menuntut ilmu selama 20 tahun (732-751 H), yang keseluruhan 

studinya dihabiskan di Tunisia. Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil 

menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah ilmiah. 

2. Periode kedua adalah bekerja. Dalam bekerja Ibnu Khaldun berhasil 

menduduki jabatan-jabatan administrasi bahkan sekretaris di bidang 

politik. Selama lebih kurang 25 tahun (751-784 H) beliau berkelana di 

negeri-negeri Maghrib dan di negeri Andalusi. 

                                                           

34 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham et al., h, 1080. 
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3. Periode ketiga adalah periode „uzlah (mengasingkan diri). Dalam 

periode ini dijalaninya selama delapan tahun (776-778 H). Selama 

mengasingkan diri beliau habiskan untuk menulis dan mengadakan 

penelitian dan berhasil melahirkan tinta emasnya, yaitu “Muqaddimah 

Ibnu Khaldun”. 

4. Periode keempat adalah mengajar dan menjadi hakim sampai wafat 

(784-808 H). pada periode ini Ibnu Khaldun meninggalkan kehidupan 

politiknya. Beliau berhasil menjabat sebagai hakim sebanyak enam kali. 

Di samping itu beliau menjadi tenaga pengajar di al-Azhar dan di 

sekolah-sekolah lainnya di Mesir.35 

Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H / 16 Maret 

1406 M dalam usia 74 tahun menurut hitungan tahun Masehi atau 76 tahun 

menurut hitungan tahun Hijriyah dan dimakamkan di pemakaman para 

sufi.36 

Ibnu Khaldun memiliki banyak julukan, antara lain sejarawan, ahli 

filosof sejarah, sosiolog, ekonom, geographer, cendekiawan, agamawan, 

politikus dan sebagainya yang memiliki perhatian yang besar terhadap 

bidang pendidikan.37 Hal ini antara lain terlihat dari pengalamannya sebagai 

guru yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.38 

Sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Khaldun berhasil menulis seluruh ilmu 

dalam bentuk kitab. Berikut ini nama kitab yang menjadi karyanya: 

Muqaddimah, pengantar dari kitab al-Ibar dan merupakan karya 

                                                           

35Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham et.al, h, 1080. 

36Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 227. 

37Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun (Yogyakarta: Fajar Pustaka 

Baru, 2003), h. 20. 

38H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1994), h. 91. 



33 

 

monumental sehingga membuat namanya diagung-agungkan dalam dunia 

intelektualisme; kitab al-Ibar, wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar fi Ayyam 

al-Arabi wa al-Ajami wa al-Barbar, wa man Asaruhum min dhawi as-Sulthani 

al-Akbar (kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman 

akhir yang mencakup peristiwa politik orang-orang Arab, non-Arab dan 

Barbar serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka) yang terdiri dari 

tujuh jilid; kitab at-Ta’rif bi Ibnu Khaldun wa al-Rihlatuhu Sharqan wa al-

Gharban (kitab autobiografi Ibnu Khladun) uraian tentang kitab Burdah Jarya 

al-Bushiri, ringkasan karya Ibnu Rusyd dan ringkasan kitab al-Muhassal karya 

Fachruddin al-Razi dan kitab al-Shifa al-Sa’il li Tahdhib al-Masa’il dan kitab 

al-Muhassal fi Ushul al-Dīn.39 

Ketenaran Ibnu Khaldun  dalam bidang pendidikan sejatinya tidak 

terlepas dari jasa para guru-gurunya. Berikut ini nama-nama gurunya: Abu 

Abdullah Muhammad, ayah kandungnya sendiri adalah guru pertamanya. 

Darinya Ibnu Khaldun belajar membaca dan menulis bahasa Arab Abu 

Abdullah Muhammad Ibnu Sa’ad bin Burral al-Ansari, darinya Ibnu Khaldun 

belajar al-Quran dan al-Qiraat al-Hasayiri Muhammad al Shawwash al-Zarzali 

dan Ah}mad Ibnu al-Qassar, darinya Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab 

Syaikh Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad al-Wadiyasyi, darinya Ibnu 

Khaldun belajar ilmu Hadith, bahasa Arab dan Fiqih Abdullah Muhammad 

ibnu Abdussalam, darinya Ibnu Khaldun belajar kitab al-Muwatta karya 

imam Malik Abdullah al-Muhaimin ibnu al-Hadrami, darinya Ibnu Khaldun 

belajar ilmu-ilmu agama dan Muhammad Ibnu Ibharim al-Abili, darinya Ibnu 

                                                           

39Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuwan 

Tokoh Klasik Sampai Modern (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 128-129. 
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Khaldun belajar ilmu Filsafat, Logika, ilmu-ilmu pasti dan seluruh ilmu 

(teknik) kebijakan dan pengajaran.40 

Ibnu Khaldun adalah seorang guru di lembaga pendidikan al-Qasbah, 

Tunisia dan lembaga pendidikan al-Azhar, Mesir. Beliau memiliki banyak 

murid. Tidak sedikit para muridnya menjadi ulama terkenal. Di antara nama 

murid terpenting dan ternama adalah sejarawan kondang Taqiyuddin 

Ahmad. Ibnu Ali al-Maqrizi, pengarang kitab al-Suluk li Ma’rifah Duwal al-

Muluk dan Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli Hadis ternama.41 

 

 

                                                           

40Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham et.al., h. 1080. 

41Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham et.al., h. 1080. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah skripsi ini adalah 

jenis penelitian kepustakaan (library research)yaitu penelitian yang 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang 

terdapat dalam kepustakaan.1 sehingga penelitian ini hanya difokuskan pada 

literasi wacana dalam bentuk teks-teks yang terdapat dalam buku, buku 

elektronik (e-book), jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai macam karya 

tulis ilmiah lainnya. 

2. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

rasionalistik. Sedangkan pendekatan keilmuan atau pendekatan studi yang 

digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach).2 Historical 

approach atau pendekatan sejarah adalah penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan menelaah dokumen serta sumber-sumber lainnya yang 

berisi informasi yang lampau.3  

                                                           

1Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”,  Iqra' 5, no. 1 (2011):  h. 37-38. 

2M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54. 

3Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 253. 
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B. Sumber Data 

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengambil data dari berbagai 

sumber yang dijadikan bahan penelitian baik berupa buku-buku, jurnal 

penelitian, maupun laporan ilmiah tertentu yang relevan dengan 

pembahasan. Adapun sumbernya sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung 

dengan objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini penulis 

menggunakan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun yang telah dialih bahasakan 

ke dalam bahasa Indonesia oleh Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun 

Zuhri yang berjudul Muqaddimah Ibnu Khaldun, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 

2011. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang 

melengkapi literatur data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

karya ilmiah atau data pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan 

pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Di antaranya seperti Ibnu 

Khaldun tentang Pendidikan karya Fathiyah Hasan Sulaiman, Teori Siklus 

Peradaban Perspektif Ibnu Khaldun oleh Biyanto, abdul kahliq, dkk., 

Pemikiran Pendidikan Tokoh Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah 

kutipan dari sebuah naskah tanpa mengubah sedikit pun dari naskah 

tersebut. Kutipan tidak langsung adalah kutipan suatu naskah dengan 
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mengubah redaksi kata dari kutipan tersebut yang disesuaikan dengan 

ringkasan yang dibuat oleh penulis.4 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 

data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat di-

temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

dirumuskan oleh data. 

Pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat 

digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. 

Pada tahap ini teknik analisis data yang digunakan penulis adalah: 

1. Deskriptif 

Metode analisis deskriptif yaitu usaha yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis 

terhadap data yang tersebut.5 Pendapat ini telah diperkuat oleh Lexy J. 

Moleong, analisa data deskriptif tersebut adalah data yang dikumpulkan  baik 

berupa kata-kata dan gambar  namun bukan dalam bentuk angka-angka. Hal 

ini dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang 

dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.6 

Penelitian deskriptif digunakan sebagai upaya untuk memecahkan atau 

menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang ini, 

dilakukan dengan menjalankan seluruh prosedur mulai dari pengumpulan, 

                                                           

4Azariansyah, “Macam Kutipan dan Contohnya”, Blog Azariansyah. http://-azariansyah. 

wordpress.com/macam-macam-kutipan-dan-contohnya.html (1 Februari 2019). 

5Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 

6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 6. 

http://-azariansyah/
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klasifikasi, analisis data, mengandung kesimpulan dan laporan dengan tujuan 

utama untuk membuat deskripsi suatu keadaan secara obyektif dalam 

deskriptif situasi.7 Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan dari masing-masing 

kutipan data yang diambil dari sumber data tersebut. 

2. Analisis Isi 

Analisis isi (Content Analysis) adalah analisis ilmiah tentang isi suatu 

pesan dengan menganalisis dan menerjemahkan apa yang telah disampaikan 

oleh tokoh, baik melalui tulisan atau pesan yang berkenaan dengan apa yang 

dikaji. Dalam upaya menampilkan analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, 

obyektif, pendekatan sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus 

berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit.8 

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang mengguna-

kan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari 

sebuah dokumen, sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah 

cara apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya 

untuk menemukan ciri suatu pesan, dan dilakukan secara obyektif dan 

sistematis.9 

Di samping itu dengan cara analisis isi dapat ditemukan di antara satu 

buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku 

                                                           

7Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif  (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 

8Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 

68. 

9Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20. 
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tersebut dalam mewujudkan objek sebagai bahan yang disajikan kepada 

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif 

tekstual yang diperoleh diklasifikasikan dengan memilih data tersebut, hal ini 

dilakukan sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang 

Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.10 

 

 

 

                                                           

10Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Profil Ibnu Khaldun sebagai Ilmuan Muslim 

Berbicara soal ahli sosiologi, dikutip dalam buku “Histografi Ibnu 

Khaldun” oleh Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag. M.Ag. Ibnu Khaldun (1332-1406 

M) Merupakan salah satu tokoh yang hidup pada masa kegelapan Islam. Dia 

dipandang satu-satunya cendekiawan muslim periode pertengahan.1 

Ibnu Khaldun (1332-1406 M) adalah konsep pertama dari 

historiografi dan filosofi historis. Berkenaan dengan sejarah bukan hanya 

sejarah kronologis bahwa fakta historis sering terkontaminasi oleh 

subjektivitas dan bayangan-bayangan pengarangnya. Ibnu Khaldun telah 

memeriksa kisah ini dengan aturan objektif dan ilmiah dalam pengumpulan 

fakta, tes dan analisis fakta dan kuterputusan antara fakta, perilaku sosial, 

tradisi dan lingkungan alam, kemudian disimpulkan secara induktif.2 

Kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi kepada empat periode dimulai 

sejak ia berada di Tunisia sampai meninggal di Kairo dan setiap periode 

mempunyai ciri tersendiri: 

1. Periode pertumbuhan, belajar dan menuntut ilmu (732-751H) selama 

20 tahun, seluruhnya dihabiskannya di Tunisia. Pada periode ini Ibnu 

Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah 

ilmiah. 

2. Periode bekerja pada jabatan-jabatan administrasi, sekretaris dan 

politik (751-776 H). Selama lebih kurang dua puluh lima tahun ia 

                                                           

1  http://www.detik.com/d-5933804/edu/detikpedia/ibnu-khaldun-ilmuwan-muslim-ahli-

di-bidang-sosiologi-hingga-sejarah  (25 Agustus 2022). 

2
 https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/proposalskripsi/PRO1414311011.docx (31Agustus 

2022). 

http://www.detik.com/d-5933804/edu/detikpedia/ibnu-khaldun-ilmuwan-muslim-ahli-di-bidang-sosiologi-hingga-sejarah%205
http://www.detik.com/d-5933804/edu/detikpedia/ibnu-khaldun-ilmuwan-muslim-ahli-di-bidang-sosiologi-hingga-sejarah%205
https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/proposalskripsi/PRO1414311011.docx(31
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berkelana di ngeri-ngeri Maghribi dan di beberapa negara Andalusia 

bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah dalam bidang administrasi, 

sekretaris, dan politik. 

3. Periode uzlah (mengasingkan diri) menulis dan mengadakan penelitian 

(776-784 hijriah). Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menulis 

karyanya yang terkenal ’Muqaddimah Ibn Khaldun’.  

4. Periode mengajar dan menjadi hakim (784-808 hijriah). Pada periode 

ini Ibnu Khaldun meninggalkan kehidupan politik seluruhnya 

dihabiskan di Mesir. Ia berhasil menjabat jabatan hakim sebanyak enam 

kali, di samping menjadi tenaga pengajar di al-Azhar dan di sekolah-

sekolah lain di Mesir.3 

Kitab al-Ibar merupakan kitab yang pertama yang menjelaskan teori-

teori Ibnu Khaldun tentang permasalahan-permasalahan sejarah dan 

masalah-masalah dibidang ilmu sosiologi (ilmu kemasyarakatan), dan kitab 

ini berisi beberapa volume yang hanya sebagai pengantar atau pengenalan 

terhadap perjalanan hidupnya secara global. Ibnu Khaldun menyebutkan 

karya sejarahnya ini dengan “Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wal Khabar 

fi Ayyam al-Arabi wal ‘Ajami wal Barbar wa man Asrahum min Dzawi al-

Sulthan al-Akhbar”. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai berikut : kitab i’tibar dan catatan sejarah terdahulu dan kemudian, 

tentang peristiwa bangsa arab, asing dan Barbar, serta penguasa-penguasa 

besar yang semasa dengan mereka. Ibnu Khaldun menulis kitab ini kira-kira 

45 tahun dari umurnya ketika berada dirumah Qal’ah bin Salamah daerah 

Aljazirah.4 

                                                           
3 https://media.neliti.com/media/publications/99229-ID-pemikiran-politik-ibnu-khaldun-

dan-pembe.pdf(31 Agustus 2022). 

4 https://suduthukum.com/2017/12/kaya-karya-ibnu-khaldun.html(1 Agustus 2022). 

https://media.neliti.com/media/publications/99229-ID-pemikiran-politik-ibnu-khaldun-dan-pembe.pdf(31
https://media.neliti.com/media/publications/99229-ID-pemikiran-politik-ibnu-khaldun-dan-pembe.pdf(31
https://suduthukum.com/2017/12/kaya-karya-ibnu-khaldun.html(1
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Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat 

ini ialah al-‘Ibar, Muqaddimah, dan al-Ta’rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah 

dan al-Ta’rif adalah bagian dari kitab al-‘Ibar yang terdiri dari tujuh jilid. 

Muqaddimah merupakan pengantar al-‘Ibar, dan al-Ta’rif merupakan bagian 

penutupnya. Adapun penjelasan mengenai kitab al-‘Ibar yang terdiri dari 

tujuh jilid besar tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah 

Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab al-‘Ibar yang membahas 

tentang masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti: pemerintahan, kedaulatan, 

kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-

ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab, serta alasan untuk memilikinya. 

Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh 

persoalan yang terdapat dalam kitab al-‘Ibar. Sehingga karya ini dikenal 

sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun Muqaddimah 

adalah bagian dari al-‘Ibar, tetapi kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya 

induknya (al-‘Ibar) dan akan dibahas tersendiri.5 

 Muqaddimah merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan 

intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang sangat. luar 

biasa serta memuat berbagai metode gejala-gejala sosial dan sejarahnya, 

memuat berbagai aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Hal tersebut 

membuat pemikiran Ibnu Khaldun tetap dibicarakan hingga kini 

sebagaimana pemikir-pemikir besar lainnya sepanjang masa. 

Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang 

mengagumkan itu hanya dalam waktu lima bulan di Benteng Salamah pada 

pertengahan 779 H/1377 M, untuk kemudian direvisi dan memelitur 

                                                           
5 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABII20II.pdf(5 Oktober 2022). 
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sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. 

Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di 

antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan 

bahasa Arab.6 

Pada abad ke-15 ketika historiografi Eropa masih begitu terbelakang 

dan tidak mengenal konsep-konsep karakter yang dikemukakan dan 

dipertahankan Ibnu Khaldun, belum ada muncul sebuah buku pun yang 

ditulis seperti Muqaddimah, yang membahas semua masalah dan 

dikemukakan secara lebih mandiri, untuk membentuk pandangan dasar para 

sejarawan modern. Para kritikus Barat menempatkan kitab Muqaddimah di 

antara hasil-hasil pemikiran manusia yang paling tinggi dan paling bernilai. 

2. Jilid ke-2 hingga ke-5 disebut dengan kitab al-‘Ibar  

Al-‘Ibar merupakan karya utama bagi Ibnu Khaldun. Adapun judul asli 

dari kitab al-‘Ibar ini yaitu, Kitab al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar 

fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa man Asharuhum min Dzawi 

as-Sulthani al-Akbar (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan 

dan Zaman Akhir yang Mencakup Peristiwa Politik mengenai Orang-orang 

Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan 

Mereka).7 

Judul kitab tersebut terlalu panjang, sehingga dalam berbagai 

referensi pada umumnya sering disebut dengan kitab al-'Ibar atau Tarekh Ibn 

Khaldun. Kitab al-‘Ibar diselesaikan Ibnu Khaldun ketika bermukim di Qal’ah 

ibn Salamah, daerah al-Jazair sekarang. Beliau memulai hidup baru ditengah 

kesunyian padang pasir tersebut dengan menghabiskan waktu selama empat 

                                                           
6 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABII.20II.pdf(1 Oktober 2022). 

7 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABII.20II.pdf(1 Oktober 2022). 
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tahun (776-780 H) dan berkonsentrasi dalam menulis al-‘Ibar sebagai suatu 

karya sosio-historis yang terkenal.8  

Kitab kedua yang terdiri dari empat jilid ini menguraikan tentang 

sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya sejak 

kelahiran Ibnu Khaldun. Di samping itu juga berisi tentang sejarah beberapa 

bangsa yang terkenal pada saat itu dan orang-orang besar beserta dinasti-

dinastinya, seperti bangsa Pontian, Syria, Persia, Yahudi (Israel) Koptik 

(Mesir), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa) hingga abad 

ke-8 H/ke-14 M.9 

3. Jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab al-Ta’rif 

Kitab ketiga yang terdiri dari dua jilid ini berisi tentang sejarah bangsa 

Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zanata, 

Nawatah, Mashmudah, Baranis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. 

Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada 

masanya, seperti Dinasti Bani Hafs, Dinasti Bani ‘Abdul Wadd, dan Dinasti 

Bani Marin (Mariyin). Pembahasan terakhir dari kitab ini ialah tentang Ibnu 

Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau menyelesaikan 

penulisan kitab ini pada awal tahun 797 H. Kitab ini berjudul al-Ta’rif bi Ibn 

Khaldun, Mu’allif Hadza al-Kitab (Perkenalan dengan Ibnu Khaldun, 

Pengarang Kitab ini). Kitab ini kemudian direvisi dan dilengkapi dengan hal-

hal baru hingga akhir tahun 808 H, beberapa bulan sebelum beliau wafat. 

Dengan demikian, karya itu menjadi lebih tebal dan berganti judul menjadi 

al-Ta’rif bi Ibn Khaldun Mu’allif Hadza al-Kitab wa Rihlatuh Gharban wa 

                                                           
8 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABII.20II.pdf(2 Oktober 2022). 

9 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABII.20II.pdf(2 Oktober 2022). 
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Syarqan (Perkenalan dengan Ibnu Khaldun, Pengarang Kitab ini dan 

Perjalanannya ke Timur dan Barat).10 

Tiga karya diatas (terutama Muqaddimah) menjadikan Ibnu Khaldun 

sebagai salah satu ilmuan dunia, yang pemikirannya terus mengembara dan 

berpengaruh hingga kini. Di samping ketiga karya tersebut, beberapa 

referensi menyebutkan bahwa Ibnu Khaldun memiliki karya-karya lain, 

seperti:11 

a. Lubab al-Muhashshal fi Ushul al-Din, yaitu merupakan ikhtisar terhadap 

al-Muhashshal Imam Fakhruddin al-Razi (543-606 H) yang berbicara 

tentang teologi skolastik. 

b. Syifa’ al-Sail li Tahzib al-Masail, yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ketika 

berada di Fez dan membahas tentang mistisisme konvensional karena 

berisikan uraian mengenai tasawuf dan hubungannya dengan ilmu jiwa 

serta masalah syariat (fikih). 

c. Burdah al-Bushairi 

d. Buku kecil sekitar 12 halaman yang berisikan keterangan tentang negeri 

Maghribi atas permintaan Timur Lenk ketika mereka bertemu di Syria. 

B. Hakikat Pendidikan Islam 

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pendidikan dimulai dengan penje-

lasannya tentang hakikat manusia. Karena manusia memiliki topik sekaligus 

objek dalam pendidikan Islam dalam pandangan psikologi, pandangan 

manusia terhadap pribadinya sendiri sangat memengaruhi pendidikannya. 

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang 

berakal. Hal ini membedakan dengan binatang dan makhluk ciptaan lainnya. 

                                                           

10 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABI.I20II.pdf(3 Oktober 2022). 

11 http://repository.uin-suska.ac.id/5825/3/BABII.20II.pdf(3 Oktober 2022). 
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Kemampuan untuk berpikir ini adalah merupakan sumber dari semua 

kesempurnaan, puncak dari semua kemuliaan dan keagungan di atas 

makhluk lain. Sementara binatang hanya memiliki kemampuan untuk 

menunjukkan mengindra (indra), yaitu kesadaran subjek suatu yang ada di 

luarnya, karna adanya indra pendengaran, penglihatan, perasaan, dan 

mengecap.12  

Pendidikan menurut pandangan Ibnu Khaldun merujuk pada 

statemen-nya yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang 

sempurna. Kesempurnaan manusia diberitahu oleh akalnya yang digunakan 

untuk memikirkan segalanya, merekayasa sesuatu, bahkan meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan disisi Allah swt. Manusia dalam berpikir melalui 

beberapa tingkatan-tingkatan yang sudah ditentukan yaitu: 

1. Pengertian intelektual manusia tentang segala sesuatu yang ada di luar 

alam semesta, tatanan alam dan tata yang berganti-ganti. Dengan 

Intelektual yang dimiliki oleh manusia dapat membedakan mana yang 

bagus dan jelek, salah dan benar, terpuji dan tercela. Ibn Khaldun 

menyebutnya sebagai akal pembela atau al-Aql at-tamyizi. 

2. Daya intelektualitas manusia yang didukung oleh pengalaman hidupnya 

yang disebut Sumber daya Eksperimental atau Aql al-Tarjibi. 

3. Daya berpikir Hipotesis yang mencukupi kesempurnaan intelektualitas 

manusia melewati ketajaman analisis masalah yang ditemui, sehingga 

dapat memperkirakan berbagai kemungkinan secara rasional dan 

spekulatif. Cara berpikir bahwa hipotesis perlu didukung oleh ilmu, 

yang berarti bahwa manusia dari intelektual tingkatan ketiga telah 

membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan dengan apresiasi 

                                                           
12 http://1419-Article%20Text-3339-1-10-20210907-2.pdf (05 September 2022). 
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terhadap sesuatu di balik segala sesuatu yang sifatnya inderawi. 

Realitas intelektualitas seperti ini tidak memutlakkan keberadaan 

karena tidak semua yang wujud harus indrawi dan yang berwujud 

sebenarnya realitas itu bersifat fonomenal, menurut apa yang ada dan 

kondisi pribadinya, Inilah yang disebut sebagai realitas kemanusiaan 

atau al-haqīqah al-insāniyah.13 

Di samping itu, satu demi satu pemikiran manusia dan teorinya akan 

menuju hakikat kebenaran, dan melihat apa yang diisyaratkan kepada 

dirinya. Manusia akan melakukan hal ini secara terus-menerus hingga 

penggabungan hal-hal yang bukan inti dan pada hakikatnya menjadi 

instingnya. 

Dengan begitu, ilmu yang dimilikinya yang mampu mencapai hakikat 

merupakan ilmu khusus. ]iwa-jiwa generasi muda akan memerhatikan dan 

berusaha untuk mendapatkannya dengan serius, sehingga mereka akan 

segera menghadap kepada ahli makrifat dan berguru kepadanya. 

Dari kenyataan ini, jelaslah bahwa ilmu pengetahuan dan 

pengajarannya merupakan sesuatu yang natural bagi manusia.14 

C. Ragam Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Khaldun 

1. Ilmu-ilmu Al-Qur’an, Qiraat, dan Tafsir 

a. Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Qiraat 

Al-Qur’an merupakan firman Allah swt. yang ditirukan kepada 

nabinya yang tertulis di antara lembaran-lembaran mushaf. Riwayat tentang 

turunnya al-Qur’an ini mutawatir di antara umat Islam. Hanya saja para 

                                                           
13 http://1419-Article Text-3339-1-10-20210907-3.pdf (05 September 2022). 

14 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (05 September 2022), h.793. 

http://www.terjamah.muqoddimah.ibnu.khaldun.pdf/
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sahabat meriwayatkannya dari Rasulullah saw. melalui beberapa riwayat 

yang berbeda tentang beberapa ayatnya dan dalam membaca huruf-

hurufnya.  

Riwayat-riwayat tersebut dikutip beberapa perawi yang populer 

hingga akhirnya menetap menjadi tujuh riwayat yang kemutawatirannya 

sudah jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya. 

Ketujuh riwayat tersebut diisbatkan kepada perawi yang populer 

meriwayatkannya, sehingga ketujuh qiraat ini menjadi kaidah-kaidah utama 

qiraat dan bisa disebut dengan al-qira’at al-sab’ah (tujuh model qiraah).15 

Ketujuh qiraat ini merupakan bacaan populer dan disertai dengan 

buku-buku panduannya. Namun sebagian orang menanyakan kemutawatiran 

riwayatnya. Alasan mereka, qiraat merupakan cara membaca, sedangkan 

huruf-huruf al-Qur’an belum tertib. 

Ulama lain sepakat dengan pendapat yang mengatakan kemutawa-

tirannya, meski berbeda pada pelaksanaannya. Seperti membaca mad dan 

tashil karena tidak adanya kepastian tentang cara pelaksanaannya lewat 

pendengaran. Inilah pendapat yang benar.  

Para pembaca al-Qur’an mempopulerkan bacaan-bacaan ini dan 

meriwayatkannya secara terus-menerus hingga terjadi penulisan ilmu-ilmu 

pengetahuan dan pembukuannya. Akhirnya qiraat ini pun ditulis dan 

dibukukan hingga menjadi keahlian khusus dan ilmu pengetahuan yang 

berdiri sendiri.  

Mujahid lalu diangkat sebagai penguasa di Aljazair timur, sehingga 

ilmu qiraat berkembang pesat di sana karna ia termasuk salah satu imamnya. 

                                                           

15 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h. 808. 
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Lalu pada masanya, muncul Abu Amar Ad-Dani yang sangat 

menguasai ilmu bacaan dan mengetahui banyak hal tentangnya serta 

memiliki beberapa sanad yang sampai kepadanya.  

Kadang terdapat cabang ilmu lain yang ditambahkan pada ilmu qiraat 

ini, yaitu ilmu menulis atau melukis huruf-huruf al-Qur’an, dengan 

meletakkan huruf-huruf al-Qur’an dalam mushaf dengan tulisan tangan. 

Sebab, dalam mushaf tersebut terdapat banyak huruf atau kata-kata yang 

bentuknya tidak dikenal dari segi penulisannya yang benar. Seperti ada 

tambahan huruf ya’ pada kata bayid, dan penulisan dengan ta mamdūdah 

pada kata yang seharusnya ditulis dengan tā’ marbūṭah, dan lain 

sebagainya.16 

b. Tafsir 

Adapun tafsir, ketahuilah bahwa al-Qur’an diturunkan dengan 

menggunakan bahasa arab dan tata bahasanya. Karenanya bangsa arab 

memahaminya dan mengetahui pengertian yang terkandung dalam kosakata 

dan susunan-susunan kalimatnya. 

Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, dan 

kalimat demi kalimat untuk menjelaskan tauhid dan kewajiban-kewajiban 

agama berdasarkan kronologi peristiwa yang terjadi.17  

Rasulullah saw. menjelaskan ayat-ayat yang masih global, 

membedakan antara nasikh dari mansūkh-nya atau ayat yang me-nasakh dan 

ayat yang di-nasakh, dan memperkenalkan kepada sahabat-sahabatnya. 

Dengan begitu, mereka memahami dan mengetahui sebab-sebab turunnya 

                                                           

16 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h. 810. 

17 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h. 812. 



50 

 

ayat dan kondisi yang melingkupinya yang dikutip darinya. Hal ini sebagai-

mana yang dapat diketahui pada firman Allah dalam QS al-Naṣr/110: 1: 

ِه َواْلَفْتحُ   ُ  ِاَذا َجاَۤء َنْصُر اللَّٰ

Terjemahnya: 

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.18 

Ilmu tafsir terbagi dua. Pertama, tafsir naqli, yaitu penafsiran al-

Qur’an yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang diikuti dari para ulama 

salaf, dengan mengetahui nasikh dan mansukh, asbāb al-Nuzul (sebab-sebab 

turunnya ayat), dan tujuan ayat. Semua ini diketahui melalui riwayat yang 

dikutip dari para sahabat dan tabiin. Kedua, jenis tafsir yang bertumpu pada 

bahasa, gramatikal, dan gaya bahasanya dalam menyampaikan pengertian 

berdasarkan tujuan-tujuan dan metodenya.19 

2. Ilmu-ilmu Hadis 

Ilmu hadis sangat banyak dan bervariatif. Ada yang mempelajarinya 

dari segi Nasikh dan Mansukh-nya. Sebab hal itu diperbolehkan dalam syariat 

kita dan mungkin terjadi dalam realitas sebagai bentuk rahmat Allah swt. 

Termasuk di dalam ilmu hadis adalah meneliti sanad-sanadnya dan 

mengetahui hadis-hadis yang harus diamalkan dan memenuhi kriteria-

kriteria sanad yang sempurna. 

Sebab pengalaman sebuah hadis dapat dilakukan berdasarkan 

keyakinan tentang kebenaran riwayat-riwayat tersebut dari Rasulullah saw. 

Karenanya, untuk mencapai keyakinan tersebut harus melalui ijtihad. Yakni, 

                                                           

18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid (Bandung: Syima Creative 

Media, 2014), h. 603. 

19 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h.  813. 
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dengan mengetahui para perawi hadis dari segi biografi mereka, keadilan 

(integritas), dan kejujurannya.  

Selain itu, cabang ilmu hadis ini juga membahas tentang stratifikasi 

para perawi tersebut, melalui dari sahabat, tabiin, dan perbedaan-perbedaan 

mereka dan keistimewaan mereka satu persatu. Begitu juga tentang sanad, 

yang berbeda-beda antara yang muttashil (sanadnya bersambung) dan 

munqathi’ (terputus), di mana perawi tidak bertemu dengan perawi yang 

dikutipnya dan terhindar dari cacat yang membuatnya lemah.20 

Dalam ilmu hadis terdapat beberapa istilah berdasarkan posisi dan 

kedudukan hadis. Seperti shahih, hasan, dha’if, mursal, munqathi’, mu’dhal, 

syadz, gharib, dan berbagai istilah lainnya yang berkembang di antara 

mereka.  

Sanad suatu hadis seringkali berasal dari beberapa riwayat dari 

beberapa perawi yang berbeda-beda. Kadang juga hadis tersebut terdapat 

dalam beberapa bab dengan pengertian yang dikandungnya.  

Disiplin ilmu ini sangat mulia dari sisi tujuannya, yaitu mengetahui 

riwayat-riwayat yang dikutip dari Rasulullah saw. Pada masa sekarang ini, 

meneliti hadis-hadis dan menisbahkannya kepada para ulama terdahulu 

sudah terputus atau terhenti. Sebab kenyataan membuktikan bahwa para 

imam tersebut dengan jumlah mereka yang banyak dan berkelanjutan 

selama beberapa periode, kapabilitas mereka, dan ijtihad-ijtihad mereka 

tidak pernah melupakan sunah sedikit pun atau meninggalkannya hingga 

masyarakat menemukannya.21 

                                                           

20 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h.  815-816. 

21 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h. 816-817. 
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3. Ilmu Fikih 

Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah swt. pada 

perbuatan mukalaf seperti wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Hukum-

hukum tersebut bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dengan 

dalil-dalil yang diperlihatkan Allah swt. untuk dipelajari. Apabila hukum-

hukum telah berhasil disimpulkan dari dalil-dalil tersebut, maka ia disebut 

dengan istilah fiqh.22 

Para ulama salaf menyimpulkan hukum-hukum tersebut dari berbagai 

dalil meski terdapat perbedaan di antara mereka. Semua perbedaan dan 

perdebatan itu pasti terjadi. Sebab-sebab dalil tersebut banyak dikemukakan 

dari nash-nash yang berbahasa arab. 

Hadis-hadis itu sendiri memiliki riwayat dengan tingkat keabsahan 

yang berbeda-beda hingga sering kali menimbulkan kontra diksi terhadap 

hukum-hukum yang dihasilkannya sehingga membutuhkan selektivitas. 

Selektivitas ini pun masih dalam perdebatan. Dalil-dalil selain nash juga 

masih dalam perdebatan. 

Tidak semua sahabat ahli fatwa dan mampu memberikan ketetapan-

ketetapan legal. Tidak semua sahabat menjadi contoh dalam praktik 

keagamaan, tetapi semua itu berhubungan khusus dengan para sahabat yang 

menghafal al-Qur’an, mengetahui nasikh-mansukhnya, muḥkamat dan 

mutasyabih, dan semua dalil-dalil yang mereka peroleh dari Rasulullah saw. 

atau orang yang mendengarnya dari mereka dan para pemimpin mereka. 

Fikih terbagi dalam dua aliran atau pendekatan. Pertama, ahl al-ra’yi 

wa al-qiyās atau pakar dalam penggunaan pemikiran dan analogi. Mereka ini 

                                                           

22 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqaddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h. 823. 
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didukung oleh masyarakat Irak. Kedua, ahl al-hadiṡ atau pakar hadis. Mereka 

ini didukung oleh masyarakat Hijaz. 

Ahlul bait (Syiah) membentuk mazhab-mazhab sendiri dan fikih 

khusus bagi mereka. Mereka membangun mazhab mereka dengan mencela 

beberapa sahabat, mengklaim kemaksuman para pemimpin mereka dan 

meniadakan perbedaan pendapat di antara mereka. Semua ini merupakan 

prinsip-prinsip yang lemah.23 

Ketahuilah, ijmak adalah kesepakatan terhadap permasalahan agam 

yang dicapai lewat jalan ijtihad. Imam Malik tidak menganggap aktivitas 

masyarakat Madinah (amal ahl al-Madinah) masuk dalam pengertian ini, 

tetapi melihatnya sebagai pandangan suatu generasi terhadap aktivitas 

generasi sebelumnya sehingga sampai kepada pembawa syariat Rasulullah 

saw. Keharusan suatu generasi mengikuti generasi sebelumnya ini bersifat 

umum dalam agama.  

Prinsip dalil syar’i semacam ini disebutkan dalam bab ijmak, karna 

adanya kesamaan antara prinsip ini dengan ijmak. Namun kesepakatan dari 

ijmak bertempuh pada penelitian dan ijtihad. Adapun kesepakatan 

masyarakat Madinah ini dalam melaksanakan suatu hukum atau 

meninggalkannya bertumpu pada pandangan mereka terhadap generasi 

sebelumnya. 

Saya tidak tau dari mana Abu Amr bin Al-Hajib mempelajarinya, 

namun ia datang setelah pemerintahan Ubaidiyah dari kalangan ahl al-bait 

mengalami keruntuhan dan hilangnya fikih ahl al-bait. Maka munculnya para 

                                                           

23 (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h.  823-225. 
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pakar hukum Islam dari ahl al-sunnah, baik dari kalangan mazhab Syafi’i 

maupun Maliki.24  

Allah swt. berkehendak memberikan petunjuk ke jalan yang lurus 

kepada siapa saja yang dikehendakinya. 

                                                           
24

  (Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Terjemah Muqoddimah Ibnu 

Khaldun. http://www.Terjamah.Muqoddimah.Ibnu.Khaldun.pdf (5 Oktober 2022), h. 823-232. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis 

menyimpulkan: 

1. Kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi kepada empat periode 

dimulai sejak ia berada di Tunisia sampai meninggal di Kairo dan 

setiap periode mempunyai ciri tersendiri: Periode pertumbuhan, 

belajar dan menuntut ilmu (732-751 hijriah) selama 20 tahun, 

seluruhnya dihabiskannya di Tunisia. Pada periode ini Ibnu 

Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah 

ilmiah. Periode bekerja pada jabatan-jabatan administrasi, 

sekretaris dan politik (751-776 hijriah). Selama lebih kurang dua 

puluh lima tahun ia berkelana di negeri-negeri Maghribi dan di 

beberapa negara Andalusia bekerja pada jabatan-jabatan 

pemerintah dalam bidang administrasi, sekretaris, dan politik. 

Periode uzlah (mengasingkan diri) menulis dan mengadakan 

penelitian (776-784 hijriah). Pada periode ini Ibnu Khaldun 

berhasil menulis karyanya yang terkenal ’Muqaddimah Ibn 

Khaldun’. Periode mengajar dan menjadi hakim (784-808 hijriah). 

Pada periode ini Ibnu Khaldun meninggalkan kehidupan politik 

seluruhnya dihabiskan di Mesir. Ia berhasil menjabat jabatan hakim 

sebanyak enam kali, di samping menjadi tenaga pengajar di al-

Azhar dan di sekolah-sekolah lain di Mesir. 

2. Hakikat pendidikan Islam terbagi menjadi 3 yaitu pemikiran 

manusia, ilmu manusia dan malaikat serta ilmu para nabi. 
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Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu pengetahuan pada 

pendidikan Islam dalam kitab ini banyak ditunjukkan dalam bentuk 

deskripsi, cerita, maupun respons para tokoh dalam menyikapi 

sesuatu. Dalam kitab ini terdapat penjelasan secara terperinci dari 

berbagai sudut pandang dan pandangan sejarah mengenai hal 

tersebut dan juga diperkuat dengan firman Allah swt. yaitu al-

Qur’an sehingga kitab ini memiliki sumber kebenaran. 

3. Ragam pemikiran pendidikan Islam perspektif Ibnu Khaldun 

memiliki banyak komponen akan tetapi dalam penelitian ini 

mengambil beberapa yaitu ilmu Al-Qur’an, tafsir dan qiraat, Ilmu 

hadis dan ilmu fikih. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa 

pemikiranlah yang dapat melahirkan ilmu-ilmu dan keterampilan, 

manusia mempunyai keinginan kuat untuk mendapatkan persepsi 

(gambar) yang tidak dimilikinya, meningkatkan pengetahuan yang 

dimilikinya, sehingga muncullah proses belajar dan mengajar yang 

bertujuan menghimpun pengetahuan (informasi) kemudian 

menyampaikannya kepada generasi- generasi yang akan datang. 

Proses pengajaran ini hendaknya dilakukan secara berangsur-

angsur. Pemikiranlah yang mengatur dan menyusun perbuatan-

perbuatan manusia serta mencoba meningkatkan kepada yang 

lebih rapi dan baik. Keteraturan dalam pemikiran akan 

menyebabkan pula keteraturan dalam pemikiran akan 

menyebabkan keteraturan pada perbuatan- perbuatan manusia. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat 

penulis kemukakan sebagai berikut: 
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1. Hendaknya berperilaku baik terhadap Allah swt. terlebih dahulu 

sebelum dengan sesama manusia dengan sabar, syukur, ikhlas serta 

rajin-rajin bertobat karena kita selaku manusia selalu khilaf dan 

salah. 

2. Hendaknya di dalam keluarga kita saling nasehat menasihati, saling 

mengajak kepada kebaikan, walaupun berat tapi terus dilakukan. 

3. Hendaknya di tengah masyarakat juga ramah kepada siapa pun 

apalagi kepada sahabat, kerabat serta tetangga kita. Karena setelah 

keluarga merekalah orang terdekat dengan kita yang bisa diajak 

dalam hal kebaikan. 

4. Hendaknya kita dalam bernegara wajib patuh kepada aturan 

pemimpin, namun pilihlah pemimpin yang taat pada agama yang 

dapa berlaku adil dan bijaksana agar warganya dapat hidup damai 

dan tenteram. 
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