
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan pendidikan Islam jika ditinjau dari sejarahnya, terkesan terlambat pertumbuhan dan perkembangannya dibanding dengan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fiqih, ilmu kalam, tafsir, hadits, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya aktivitas penelitian dan kajian bidang ilmu pendidikan Islam, dan juga selama ini pendidikan Islam lebih tampak sebagai sebuah praktek pendidikan bukan sebagai ilmu dalam arti ilmu yang memiliki struktur bahasan dan metodologi penelitian tersendiri.1  Dalam kondisi pendidikan Islam yang seperti ini, maka baru-baru ini banyak dilakukan serangkaian kajian dan penelitian untuk menumbuh kembangkan ilmu pendidikan Islam. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah penelitian pemikiran para tokoh intelektual muslim zaman klasik, pertengahan dan zaman modern, di antaranya Ibnu Sahnun. Ibnu Sahnun terkenal sebagai tokoh pendidikan Islam, karena besarnya perhatian beliau terhadap masalah-masalah pendidikan Islam, baik itu perhatian terhadap tujuan pendidikan Islam, kurikulum, metodologi pengajaran,guru, siswa, manajemen pendidikan maupun lainnya.2  Pemikiran Ibnu Suhnun tentang pendidikan banyak mempengaruhi murid-muridnya. Diantaranya adalah Al-Qabisi terkenal pada masanya abad 4 dengan karyanya yaitu “Ahwalul al-

Muta’allimin wa ahkam Al-Mu’allimin wal Muta’alimin” yang berisi tentang pemikiran pendidikan. Jika dilihat dengan seksama sejarah Pendidikan Islam yang telah melalui masa lebih                                                            1 Abudin Nata, Pemikiran para Tokoh Pendidikan Islam, ( Jakarta: Rajawali Press, 2000.) hal. 25 2 Jalaluddin, Pendidikan Islam Pendekatan Sistem dan Proses, (Jakarta: Raja Grafindo Sejahtera, 2016) hal. 272 



dari 1400 tahun menunjukkan bahwa umat Islam dapat mencapai zaman kegemilangan jika mereka mengikuti metode as-Salaf as-Shalih.3 Pedidikan Islam mampu menghasilkan orang-orang yang tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan saja, baik ilmu Islam maupun ilmu Umum. Gelar yang diberikan kepada mereka yang ahli dalam bidang keilmuan disebut dengan al-‘Allamah. Salah satu contohnya adalah Ibnu Qayyim yang dikenal sebagai ahli agama diberbagai ilmu agama, ternyata mampu menulis tentang Thibbu an-Nabawi (pengobatan ala Nabi). Sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak Islam pertama kali datang ke Nusantara (sekitar 614 M), sebagaimana diuraikan oleh Thomas Arnold dalam bukunya The 

Preaching of Islam. Seperti halnya dinegara-negara lain, sistem pendidikan Islam dalam perkembangan sangat dipengaruhi oleh aliran atau paham ke Islaman ( Paham ahlu as-Sunnah 

wa al-Jam’ah, Mu’tazilah, atau ajaran abu Hasan al-as’Ary dan tasawuf), maupun keadaan atau perkembangan sistem pendidikan Barat. Sejak berkembangnya pendidikan barat yang berlandaskan pilsafat pragmatisme, banyak sistem pendidikan lama, baik dalam perumusan tujuan, program, struktur, jenjang, metode dan evaluasi pendidikannya disesuaikan dengan sistem pendidikan barat dalam batas tertentu termasuk pendidikan Islam.4 Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencanakan untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/ masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dan sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditunjukanuntuk membantu                                                            3 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1998) hal. 29 4Jususf emir Faisal, Reirontasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hal. 112 



anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak.5 Bangsa Indonesia pada awalnya mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis, yaitu, : 1. Sistem Pendidikan dan pengajaran modern yang bercorak sekuler atau sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial belanda. 2. Sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dikalangan umat islam sendiri, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran yang berlangsug di surau/langgar, masjid dan pesantren serta madrasah-madrasah yang sifatnya tradisional.6 Pengaruh sistem pendidikan Barat terhadap sistem pendidikan Islam terbukti mengakibatkan pendidikan Islam tidak lagi beriorentasi sepenuhnya pada tujuan Islam (yaitu membentuk manusia takwa yang melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah) dan juga tidak mencapai tujuan pendidikan barat yang bersifat sekuler. Sementara pendidikan islam modern berada pada tahap ambivalensi, sistem pendidikan pesantren makin merasakan adanya kekurangan dalam program pendidikannya. Artinya mereka merasakan kurangnye keefektifan melahirkan ahli-ahli ilmu agama, sedangkan dibidang Muamalah (ibadah                                                            5Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hal. 2 6 Tadjab, Perbandingan Pendidikan: Studi tentang Perbandingan beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, 
Islam dan Nasional , ( Surabaya: Karya Abditama, 1994) hal.80 



dalam arti luas) yang mencakup penguasaan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan seolah-olah merupakan kekhususan garapan sistem pendidikan sekuler.7 Pendidikan Islam secara umum adalah upaya sistematis untuk membantu anak didik agar tumbuh berkembang melalui aktualisasi potensi diri berdasarkan kaidah-kaidah moral Al-Quran, ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup "(life-skill). Akan tetapi,walaupun telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam, namun dunia pendidikan masih saja dihadapkan pada beberapa problem. Al-Quran dan sunah seharusnya ditempatkan sebagai sumber otentik pengembangan pemikiran teoritis atau pun praktis bagi dasar, tujuan, proses maupun rumusan panduan petunjuk dalam pendidikan. Namun saat ini umat islam belum optimal dalam pengembangan pendidikan.  Kemandekan dan kejumudan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Sunah dalam bidang pendidikan mempunyai implikasi yang luas dalam dunia pendidikan yang di kalangan pemeluknya dikenal dengan “Pendidikan Islam”. Hingga hari ini, dunia pendidikan dan gerakan-gerakan Islam dalam berbagai ragam konsentrasi dan aliran pemahaman sulit menumbuhkan tradisi intelektual kritis sebagai etika dasar penafsiran terhadap kedua sumber teks utama islam "Al-Quran dan Al-Sunah”tersebut.  Namun demikian seharusnya terus dilakukan upaya-upaya kreatif inovatif dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, untuk  mengetahui bagaimana pemecahan problem-problem pendidikan Islam saat ini, maka usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam lewat pemikiran yang mendalam perlu dilakukan danmenjadi sangat penting.                                                             7Jusuf Emir Faisal, Op.cit, hal. 115 



Menurut Soekarno dan Ahmad Supardi, pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul Allah di Mekkah dan beliau sendiri sebagai gurunya.8 Pendidikan masa kini merupakan proto type yang terus menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Pendidikan Islam mulai dilaksanakan Rasulullah setelah mendapat perintah dari Allah agar beliau menyeru kepadaAllah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7:9  �ُِّ� َّ��ْ@َ? َاْھُ=ْ� ) 4(َو�ِ;"6ََ7 0ََ:$ِّْ� ) 3(َوَر6ََّ7 45ََ0ِّْ� ) 2(1ُْ2 0َ/َْ.ِ-ْر ) 1(&" أَ&َُّ$" اْ ُ �BُْC )5(َوا �َُّْD Eَو  �ُِF5َْGHَْD)6 ( �ْ4ِJْ"َ0 6َِّ7�َِ َو)7( 
1). Hai orang yang berkemul (berselimut), 2). Bangunlah, lalu berilah peringatan! 3). Dan 

Tuhanmu agungkanlah! 4. Dan pakaianmu bersihkanlah, 5). Dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 

6). Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 

7). Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah .(QS.Al-Mudatsir-1-7) Menyeru berarti mengajak, dan mengajak berarti membimbing, membimbing berarti mengarahkan, mengarahkan berarti mendidik. Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang cerdas, terampil, bermoral dan bertanggung jawab. Sayangnyasekalipun institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, Namun institusi-institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebabnya, Misi misi dan tujuan pendidikan yang seharusnya mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab terabaikan.                                                            8 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 22 9 Kemenag, Terj. Al-Qur’an, (Bandung: Sigma Examedia, 2007) hal.575 



Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan barat yang sekular. Dalam budaya barat sekular, tingginya pendidikan seseorang tidak berkorespondensi dengan kebaikan dan kebahagiaan individu yang bersangkutan. Dampak dari hegemoni pendidikan barat terhadap kaum muslimin adalah banyaknya dari kalangan muslim memiliki pendidikan yang tinggi, namun dalam kehidupan nyata mereka belum menjadi muslim-muslim yang baik dan berbahagia. Masih ada kesenjangan antara tingginya gelar pendidikan yang diraih dengan rendahnya  moral serta akhlak  kehidupan muslim. Ini terjadi disebabkan  isi dan misi pendidikan yang pragmatis. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang tujuan pendidikan Nasional.10 
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didika agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, 

sehat,berilmu, cakap, keatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” Rumusan dalam tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional sebenarnya tidak bersifat sekuler karena menjalankan pendidikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia                                                            10Pusat data dan Informasi Pnedidikan, Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional (Balitbang-depdiknas, 2004) hal 96 



kemudian disandingkan dengan tujuan menjadi sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tujuan mewujudkan manusia yang bertakwa dalam urutan pertama ini merupakan bukanlah sebuah kebetulan. Akan tetapi dalam mewujudkan ketakwaan dan akhlak mulia itu merupakan sesuatu yang amat sangat sulit diwujudkan.11 Inilah yang merupakan yang sangat sulit dan tantangan bagi kaum muslimin menggabungkan apa yang telah diceraikan oleh kaum sekularisme dengan kurikulum integrasi agama dan ilmu. Integrasi yang dilakukan bukan hanya saja sampai pada ilmunya saja, akan tetapi juga harus menyentuh kepada aspek kognitif12 yang berimbas kepada perbaikan moral dan pembentukan karakter. Jika pengintegrasian antara ilmu dan agama ini bisa dilakukan sejak anak usia berada ditingkat dasar, bukan sesuatu yang mustahil jika nantinya akan melahirkan generasi yang cakap dalam berbagai bidang keilmuan (al-‘Allamah). Banyaknya problematika pendidikan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya sejauh itu pulalah masalah-masalah yang harus dijawab dunia pendidikan dewasa ini. Sejalan dengan itu, para praktisi dan pemikir pendidikan juga berusaha mengkomunikasikan pemikiran mereka dengan situasi zaman sekarang, sekaligus merekonstruksinya sehingga menjadi sebuah konsep yang mempunyai relevansi untuk diaplikasikan pada saat ini. Salah satu pemikir pendidikan itu adalah Ibn As-Suhnun yang terkenal dengan ide-ide briliannya tentang berbagai konsep pendidikan Islam.  As-Sahnun adalah salah satu tokoh pendidikan yang terkenal pada abad ke-III Hijriyah, konsep pemikirannya menjadi rujukan dalam pengajaran anak-anak pada masanya. Lembaga                                                            11Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal 37 12Ahmad Fuad Basya, Sumbangan Keilmuan Islam Pada Dunia, (Bandung: Pustaka al-Kautsar, 2007), hal 203 



pendidikan yang ditawarkan oleh Ibn Said adalah lembaga pendidikan Islam “al-Kuttab” telah berkembang maju dalam di Qairawan dan di magribi pada abad ke-3 H. Bersamaan dengan hidupnya dengan seorang tokoh pendidik muslim ternama dengan sebutan Ibn Sahnun. Ibn Sahnun melahirkan pemikiran besar dalam bidang pendidikan Islam dengan warisannya yang terkenal “Adab al-Muallimin”. Konsep pendidikan dalam islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama, tokoh-tokoh pendidikan dan cendikiawabn yang mumpuni dalam bidang pendidikan diantaranya; 1. Konsep pendidikan menurut Abu Bakar Ibn al-‘Arabi dalam dunia pengajaran hendaknya seorang anak apabila telah berakal maka hendaknya seorang guru memberikan pelajaran al-Qur’an dan mengajarkan adab. Setelah itu maka hendaknya mereka menghafal al-Muwattha’, dengan demikian mereka mempelajari iman. Setelah itu hendaknya mereka mempelajari tulis menulis dan ilmu berhitung. Dengan berlanjutnya usia mereka maka pelajaran yang haru di ajarkan adalah sair-sair arab, ilmu irab, ilmu sharaf, dan setelah itu semua maka wajib bagi anak-anak melanjutkan hafalanya kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.13 2. Konsep pendidikan menurut Ibn Khaldun adalah secara umum pendidikan itu, “barang siapa yang tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman, 

maksudnya barangsiapa yang tidak memperoleh tatakrama yang dibutuhkan 

sehubungan pergaulan bersama melalui orang tuan mereka yang mencakup guru-

guru dan para sesepuh \, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan                                                            13 Ibn ‘Arabi, al-‘Awashim, (Tunisia,  



mempelajarinya dengan bantuan alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 

sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya.”14 Dari pendapatnya ini dapat diketahui bahwa pendidikan menurut ibn Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh empat dinding, tetapi pendidikan adalah proses dimana manusia secara sadar dapat menangkap, menyerap dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Adapun materi-materi pendidikan menurut ibn khaldun adalah; 1. Ilmu-Ilmu Tradisional (Naqliyah) Adapun ilmu Naqilyah ini adalah bersumber kepada al-qur’an dan hadis yang mana peran akal hanya untuk untuk menghubungkan cabang permasalahandengan cabang utama, karena informasi ilmu berdasarkan otoritas Syariat yang diambil dari al-qur’an dan hadis.15 2. Ilmu-Ilmu Filsafat atau Rasional (‘Aqliyah) Adapun ilmu ‘aqliyah ini bersifat alami bagi diri manusia, yang diperoleh melalui kemampuannya berfikir. Menurut ibn Khaldun ilmu-ilmu aliyah dibagi menjadi 4 macam ilmu;16 1. Ilmu logika 2. Ilmu Fisika 3. Ilmu Metafisika 4. Ilmu Matematika                                                            14 Ibn Khaldun, Muqoddimah. Terj. Mastur Irham DKK, ( Jakarta, Pustaka al-Kausar 2011) hal. XI 15 Ibid, hal. Xii 16 Ibid, hal. Xiii 



3. Al-Qabisiy memiliki konsep  pendidikan bahwa hak sepenuhnya seorang anak adalah untuk belajar. Tidak dibenarkan bagi seorang anak disibukkan dengan pekerjaan sehingga mereka tidak sempat belajar Al-Qur’an dan menuntut ilmu pengetahuan. Al-Qabisi juga tidak menyetujui jika materi pelajaran yang diberikan kepada seorang anak perempuan selain dari pada al-qur’an dan iman.17 Pemikiran-pemikiran tokoh tersebut diatas merupakan gambaran cerminan dari konsep pendidikan  islam yang diajukan Ibn Suhnun. Ibnu Sahnun tentang pendidikan Islam, amat sesuai untuk diperbincangkan dan dibahas serta dikaji berdasarkan kepentingan sebagai berikut: Pertama, karya Ibnu Sahnun “Adab al-Mu’allimin” adalah buku pertama yang dikenal dalam pendidikan Islam dan banyak dikutip oleh para tokoh pendidikan Islam sesudahnya, Seperti Al-Qabisi dalam bukunya Al-Risalah Al-Mufassalah Li Ahwal Al-Muta’allimin Wa 

Ahkam Al-Mu’allimi Wa Al-Muta’allimin. Buku tersebut dijadikan salah satu rujukan utama oleh Ahmad Fu’ad Al-Ahwani pada saat menulis buku Al-Tarbiyah Fi Al-Islam.18 Kedua, Pemikiran-pemikiran Ibnu Sahnun dalam kitab tersebuttelah menjelaskan berlangsungnya pendidikan Islam di “Al-Kuttab” mirip dengan madrasalh Ibtidaiyah saat ini. Dengan kurikulumnya mengacu kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sarat dengan pembinaan akhlak melalui pengajaran Al-Qur’an dan Ibadah, sangat bermanfaat dalam menghadapi krisis akhlak yang melanda generasi muda saat ini. Ibnu Khaldun sangat setuju dengan pandangan bahwa Al-Qur’an sebagai pedoman dalam membina akhlak generasi.                                                            17  Abdullah al-Amin al-Nu’my, kaedah-kaedah Tehnik Pengajaran Menurut Ibn Khaldun dan Al-Qabisy, (Jakarta:t. Pt., 1995), hal. 216 18Ahmad Fuad Al-Ahwani, Altaarbiyah Fi al-Islam, (Cairo: Darul M’arif, 1930) hal. 45 



Walaupun pelaksanaan pendidikan Islam di Al-Kuttab yang diperkenalkan oleh Ibnu Sahnun pada abad ke-3 H, masih sangat sederhana, tetapi telah memiliki kurikulum pendidikan yang dinamik, yang dibaginya menjadi dua bagian, yaitu;19 1. Kurikulum Ijbari (Wajib) 2. Kurikulum Ikhtiyari (Pilihan) Kedua bentuk kurikulum senantiasa terbuka untuk diadakan perbaikan dan pembaharuan dari masa kemasa melihat adanya keperluan yang dibutuhkan. Disampinng itu ide-ide pendidikan yang terkandung dalam buku Adab all-Mua’allimin, ada yang masih relevan dan dapat dilaksanakan dalam dunia pendidikan modern, seperti halnya profil pendidik,. Ide-ide tersebut juga perlu adanya “Badan Pengawasan Pendidikan”.20 Ketiga, adanya pemahaman ditengah masyarakat, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang mementingkan dan memberikan keutamaan kepada akhirat. Semata- mata tanpa mementingkan dunia sama sekali. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru yang mesti diluruskan. Islam telah menggariskan dan menghendaki perlunya keseimbangan antara kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dalam kurikulum yang dikemukakannya tergambar sangat jelas beliau memberikan tumpuan besar betapa pentingnya keseimbangan bagi mendambakan dunia maupun akhirat. Ibnu Sahnun juga telah memperkenalkan tujuan pragmatik dalam pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidak sungguhan mengkaji pendidikan Islam: 1. Para pakar pendidikan Islam dan pembuat keputusan didunia Islam diantara mereka sangat besar perhatiannya terhadap memajukan pendidikan berdasarkan konsep barat,                                                            19Gamal Zakaria Ibnu Sahnun Mutiara Pendidik Muslim, (Malaysia: Darul Ihsan, 2002) hal. 33 20Ibid, hal.3 



karena mereka menimba ilmu disana dan terpengaruh dengan kemajuan yang dicapai barat.  2. Adanya unsur kesengajaan dan kecendrungan para pakar pendidikan Barat sewaktu menulis pendidikan Islam, kurang memperhatikan pendidikan Islam dan kecemerlangan yang pernah dicapai.  Berkaitan dengan Ibnu sahnun, Dr. Gamal Zakaria mengatakan dalam bukunya “Ibnu Sahnun Mutiara Pendidik Muslim”, bahwa hanya dua pembahasan tentang Ibnu Sahnun. Pertama, ‘Abd Al-Amir Syam Al-Din telah menulis sebuah buku yang berjudul “Al-Fikri al-

Tarbawi Inda Ibnu As-Sahnun Wa al-Qabisi.  Kedua, Pembahasan yang menulis tentang pemikiran pendidikan Ibnu Sahnun dan Al-Qabisi oleh ‘Abd al-Rahman ‘Usman Hijazi dengan judul “Al-Mazhab al-Tarbawi ‘Inda Ibnu Sahnun.” Pada pembahasan diatas ditujukan kepada upaya menjelaskan secara sederhana pemikiran Pedidikan Ibnu Sahnun yang terkandung dalam bukunya Adab al-Muallimin, dan penjelasan tentang Pemikiran Pendidikan Al-Qabisi dalam bukunya al-Risalah al-Mufassalah Li 

Ahwal al-Mu’allimin Wa Ahkam al-Muallimin wa Muta’allimin.  Dalam buku Al-Fikri al-Tarbawi Inda Ibnu As-Sahnun Wa al-Qabisi, dijelaskan bahwa Ibnu Sahnun dibesarkan ditengah mazhab Maliki. Mereka konsisten dengan prinsip-prinsip fiqih yang didasari kepada Alkitab wa Al-Hadis, Ijma’ (Ahl Al-Madinah), Al-Qiyas, dan Al-Maslahah 

wal Mursalah. Sebagaiman telah diketahui bahwasanya objek kajian pendidikan itu adalah generasi muda. Oleh karenanya perlu diketahui bagaimana menjadikan generasi muda itu supaya berguna bagi agamanya, maka sebuah solusi ditawarkan oleh Ibnu Sahnun dalam bukunya. Dengan latar belakang tersebut diatas penulis  sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa buku tersebut. 



Dalam hal ini  penulis memberi tesis ini dengan judul; “Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab Adab al-Mu’allimin Karya Ibn Sa’id as-Suhnun Tahun 202 H- 256 H B. Penegasan Istilah Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah: 1. Konsep :Rancangan 2. Pendidikan : Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau  kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia  melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara,  perbuatan pendidik. 3. Islam  :Suatu keyakinan agama yang memberikan keselamatan  yang diajarkan Nabi Muhammad, SAW 4. Kitab  :Buku pedoman, bacaan 5. Adab  :Kehalusan budi pekerti 6. Muallimin :Guru 7. Karya  :Pekerjaan, hasil perbuatan  C. Permasalahan 1. Identifikasi  Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, agar lebih fokus dan terarah, maka kajian didalam tesis ini maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain: 



1) Konsep Pendidikan Islam Kitab Adab al-Muallimin 2) Apa Saja tujuan pendidikan Islam dalam kitab Ada al-Muallimin 3) Dasar-dasar Pendidikan Islam dalam kitab Adab al-Muallimin 4) Bagaimana Pemikiran pendidikan Ibn Said As-Suhnun dalam menjelaskan konsep pendidikan 5) Sejauh mana perbandingan konsep pendidikan zaman klasik era islam dan modern era islam 6) Dasar-dasar konsep pendidikan barat dan konsep pendidikan Islam 7) Bagaimana Kurikulum pendidikan Islam menurut Ibn Said as-Suhnun 2. Batasan Masalah Mengingat luas nya permasalahan yang teridentifikasi sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas,sementara kemampuan penulis cukup terbatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti dibatasi hanya pada masalah: Konsep pendidikan Islam menurut Ibn Said as-Suhnun dalam kitab Adab al-Mu’allimin ? 3. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: 1) Bagaimana Konsep Pendidikan Islam menurut Ibn Said as-  Suhnun dalam Kitab Adab al-Mu’allimin ? 2) Bagaimana Epistemologi Pendidikan Islam menurut Ibn Said as-Suhnun dalam Kitab Adab al-Mu’allimin ? Pertanyaan-Pertanyaan tersebut InsyaAllah akan Penulis jawab pada bab Pembahasan.  



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :   1)  Mengetahui konsep pendidikan Islam menurut Ibn Said as-Suhnun dalam Kitab Adab al-Mu’allimin  2) Mengetahui Epistemologi Pendidikan Islam dalam kitab Adab Al-mua’llimin menurut Ibn Said as-Suhnun Sedangkan Manfaat Penelitian ini adalah : 1) Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini akan memperkuat ketepatan teori pendidikan dan menambah khazanah pemikiran Islam tentang pendidikan   2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya pada pendidikan Islam tentang kompetensi kepribadian guru 3) Sebagai sumbangan data ilmiah untuk khazanah ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam di UIN Suska Riau 4) Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan pemikiran penulis khususnya, bagi pembaca pada umumnya sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah ini. 5) Membuka cakrawala tentang sebuah khazanah pendidikan islam era klasik 6) Mengungkap potensi potensi pendidikan yang dialami ulama-ulama terdahulu melalui kitab adab al-Muallimin 7) Menelaah konsep kurikulum dalam kitab adab al-Muallimin 



8) Bagi para praktisi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan model pendidikan Islam khususnya bagi semua yang terlibat dalam pendidikan Islam 9)   Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. 10)  Bagi peneliti, penelitian ini merupakan satu pengalaman yang berharga dan tambahan  11) Wawasan pemikiran berkaitan dengan konsep pendidikan sehingga bermanfaat bagi upaya meningkatkan profesionalisme peneliti. 12)  E. Sistematika Penelitian Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 5 BAB yang merangkum latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun pokok bahasan yang akan disajikan pada tiap bab adalah sebagai berikut: Bab I : Merupakan bab pendahuluan, bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan yang terdiri dari batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  Bab II : Memaparkan tentang Landasan Teori yang terdiri dari Kerangka Teoritis, penelitian terdahulu yang relevan. Bab III : Menyajikantentang Metode penelitian, sumber data dan teknik analisis data. Bab IV : Gambaran umum tentang konsep pendidikan islam dalam   kitab Adab al-Muallimin Bab V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 



Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran  


