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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai seorang Budayawan Tennas Efendy telah memilih karya sastra 

menjadi bagian penting dalam mengajarkan atau menyampaikan nilai-nilai 

moral luhur budaya melayu. Nilai-nilai itu perlu disampaikan atau 

ditunjukkan agar masyarakat lebih mengenal luas dengan sebenarnya ajaran 

warisan Melayu. Oleh karena itu Tennas Efendy berpendapat perlunya 

menulis sebuah Tunjuk Ajar Melayu yang berisi nilai-nilai budaya luhur 

melayu yang dapat dijadikan pedoman hidup. 

Dalam sebuah Tunjuk ajar disebutkan 

Yang disebut tunjuk ajar adalah: 

Menunjuk yang elok 

Mengajar kepada yang benar 

Mendidik kepada yang baik
1
 

Ungakapan tersebut menggambarkan bahwa tunjuk ajar melayu 

merupakan bagian penting untuk mewariskan ajaran-ajaran melayu yang 

berisi keelokan, kebenaran, dan nilai-nilai baik yang dapat menjadi identitas 

kemelayuan seseorang. Bahkan Tennas Effendy menyatakan meninggalkan 

                                                             
1
 Tennas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu: dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Sya’ir, dan 

Ungkapan, (Pekanbaru: Tennas Effendy Foundation, 2013), h. 1 
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tunjuk ajar melayu dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan 

berumahtangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2
 

Tunjuk Ajar Melayu menjadi penting karena nilai-nilai luhur yang 

terkandung di dalamnya dapat menjadikan seseorang terpuji, handal, 

terbilang, piawai, arif dan bijak, berilmu pengetahuan dan berwawasan mulia 

yang memiliki harkat dan martabat, tuah dan marwah yang mendatangkan 

kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Tunjuk Ajar Melayu yang sarat akan 

nilai-nilai Islami bermuara atau bertujuan terhadap akhlakul karimah.  

Menjadi orang melayu yang berakhlak adalah tujuan utama adanya 

Tunjuk Ajar Melayu. Sehingga menjadi Melayu yang tau dan sadar 

eksistensinya dirinya. Tunjuk Ajar Melayu yang tertanam kuat dan 

teramalkan akan menyadarkan seseorang dan menghayati nilai-nilai akhlak 

menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam interaksinya dengan Allah, 

Manusia dan alam semesta ciptaan-Nya
3
 dan pembagian akhlak dalam kaitan 

ini menjadi objek kajian dalam penelitian ini. 

Orang melayu jangankan berprilaku tidak terpuji, berkata yang tidak baik 

atau yang tidak berisi “cakap kosong” merupakan hal yang tidak baik dan 

perlu ditinggalkan. Bahkan berkata sedikit tetapi bermakna lebih baik dari 

pada berkata panjang tetapi penuh dengan kedustaan. Orang tua melayu 

mengajarkan “biar bercakap pendek, asal maknanya panjang, biar berbual 

                                                             
2 Ibid, h. 8 
3
 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 209 
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sedikit, asal isinya banyak”. Akhlak menjadi tujuan utama dalam mewariskan 

nilai-nilai dalam Tunjuk Ajar Melayu. 

Tennas Effendy ingin membumikan ajaran melayu dalam cakupan yang 

sangat luas bahkan dalam setiap karya sastra melayu baik pantun
4
, sya’ir

5
, 

gurindam, dan lain-lain terdapat nilai-nilai ajaran melayu, agar seorang yang 

dikatakan melayu menjadi berakhlak sesuai tuntunan Agama Islam. 

 Dalam Tunjuk Ajar Melayu yang disusun, Tenas Effendy menyatakan 

bahwa Tunjuk Ajar Melayu merupakan sekumpulan atau segala jenis petuah, 

petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia dalam arti luas. Terdapat berbagai ungkapan dalam 

Tunjuk Ajar Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai. Karya sastra ini 

(ungkapan) seperti ini termasuk kategori bidal. Bidal merupakan salah satu 

karya sastra Melayu lama, salah satu unsur bidal adalah ungkapan. Ungkapan 

berisi nasihat, pertuah, ajaran penting untuk menjadikan orang Melayu 

menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Selaras dengan diutusnya Nabi 

                                                             
4
  Pantun secara defenisi dapat dilihat dari aspek dalaman dan luaran. Dari aspek dalaman 

pantun memuat unsure estetik dan isi (tema dan persoalan). Unsur estetik dapat dilihat dari dua 

aspek yang berkaitan dengan lambing-lambang dan berdasarkan hubungan makna antara pasangan 

pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit dan abstrak. Dari sudut isi pentun 

menyangkut dan menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat melayu. Dari aspek luaran 

pantun dapat dilihat dari aspek struktur atau cirri-ciri visualnya misalnya mempunyai rangkap 

yang bersaingan, setiap rangkapnya terbina dari baris-baris yang sejajar dan berpasangan seperti 2, 

4, 6 dan 16. Memiliki skema rima ujung yang tetap yaiutu a-b, a-b, dengan sedikit variasi a-a, a-a, 

a-b, a-a, a-b,b-a dan sebagainya. Setiap rangkap pantun mengandung satu pikiran yang bulat dan 

lengkap. Lihat http://www.artikelsiana.com/2015/10/pengertian-pantun-ciri-pantun-macam.html, 

diunduh tanggal 03 November 2016  
5
 Sya’ir merupakan jenis puisi yang kedua terbesar setelah pantun. Sya’ir dapat dilihat dari 

dua bentuk dan isi. Dari sudut bentuk syair secara konvensional mengandung empat baris 

serangkap dengan rima a/a/a/a. dari sudut isi sya’ir memiliki tema yang berbentuk cerita naratif 

dan bukan cerita naratif. Lihat http://www.bantubelajar.com/2015/10/pengertian-ciri-ciri-jenis-

sya’ir.html, diunduh tanggal 03 November 2016. 

http://www.artikelsiana.com/2015/10/pengertian-pantun-ciri-pantun-macam.html
http://www.bantubelajar.com/2015/10/pengertian-ciri-ciri-jenis-sya'ir.html
http://www.bantubelajar.com/2015/10/pengertian-ciri-ciri-jenis-sya'ir.html
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Muhammad saw yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia.
6
 

Nabi saw menjadi contoh atau teladan yang dapat menjadi panduan dalam 

melaksanakan segala aktifitas kehidupan.  

Tunjuk Ajar Melayu merupakan petuah-petuah atau nasihat. Di dalam 

agama Islam petuah atau nasihat yang baik itu disebut dengan mau’idzah. 

Mau’idhzah merupakan bagian dari metode-metode pendidikan islam. Selain 

itu aspek teladan yang ada di dalam tunjuk ajar melayu juga merupakan 

bagian penting dalam mengajarkan nilai-nilai luhur budaya melayu yang 

identik dengan Islam. 

Imam Al-Ghazali di dalam kitab bidayatul hidayah mengatakan “siapa 

yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah baik amalnya, maka 

semakin jauh dari Allah swt”.
7
 Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk 

menyadarkan bahwa tujuan menuntut ilmu pengetahuan untuk mencari 

kedekatan kepada Allah swt. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi jika 

penanaman nilai-nilai Islam terus dilakukan diantaranya melalui Tunjuk Ajar 

Melayu yang ditulis oleh Tennas Effendy. 

Di era globalisasi yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. Perlu diketahui sikap orang melayu 

bukanlah menjauhi atau apatis terhadap perkembangan teknolgi dan ilmu 

pengetahuan. Tantangan masa depan yang bercirikan suasana globalisasi dan 

                                                             
6 Di dalam hadis dijelaskan  االخالقانما بعثت التمم مكارم  artinya sesungguhnya aku di utus untuk 

menyempurnakan akhlak (HR. Ahmad). 
7 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghozali Ath-Thuusy, 

Bidayah Al-Hidayah, terjemah oleh: Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin, (Semarang: 

Toha Putra, t.t), h. 5 
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perdagangan bebas, menuntut terjadinya persaingan dan persandingan yang 

berasaskan efisiensi, mutu dan pelayanan yang berlandaskan madani.
8
 

Namun, perlu disadari filter atau upaya untuk mencegah nilai-nilai yang tidak 

baik akibat globalisasi
9
 perlu untuk dilaksanakan.  

Maraknya kenakalan remaja saat ini merupakan akibat dari ketidaksiapan 

para remaja untuk berkiprah di era globalisasi. Riau Pos mencatat bahwa 

kenakalan remaja di Riau khususnya di Pekanbaru misalnya pencurian, kasus 

narkoba, kekerasan seksual dari tahun ke tahun selalu meningkat.
10

 Dinas 

Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau mencatat bahwa kenakalan remaja 

di Riau sudah pada taraf mengkhawatirkan, selalu meningkat dari tahun ke 

tahun.
11

 Kasus terbaru yang terjadi di intansi pendidikan yaitu terjadi 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang masih duduk di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Zamrud terhadap siswa yang duduk di SMP Bukit 

                                                             
8
 Muchtar Achmad, Kembali Ke Puncak Kebudayaan Melayu dalam Cabaran Masa Depan, 

(Pekanbaru: Unri Press, 2003), h. 115. 
9
 Globalisasi berasal dari bahasa Inggris, global yang artinya sedunia, sejagat. Globalisasi 

mengandung arti proses mendunia, atau proses menjadi sejagat, yakni menyatunya Negara-negara 

di dunia baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebaginya. Walaupun negara-negara di 

dunia saling berjauhan dan memiliki wilayah hukum yang berbeda-beda, namun dapat 

dipersatukan berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang IT. Globalisai 

sebenarnya bukanlah istilah baru bagi masyarakat muslim Indonesia. Pembentukan dan 

perkembangan masyarakat muslim Indonesia bahkan bebarengan dengan datangnya global secara 

konstan dari waktu ke waktu.sumber globalisasi adalah Timur Tengah, mula-mula Mekah, dan 

Madinah. Sejak akhir abad ke 19 dan awal abad 20 juga Kairo. Lihat Syahraini Tambak, 

Pendidikan Agama Islam: Konsep Metode Pembelajaran PAI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 

27 
10

 http://riaupos.co/60238-berita-kasus-kenakalan-remaja-meningkat.html, diunduh Tanggal 

04 November 2016 
11

 http://diskominfo.riau.go.id/berita maimanah kenakalan remaja sudah mengkwatirkan 

html, diunduh tanggal 5 Desember 2016. 

http://riaupos.co/60238-berita-kasus-kenakalan-remaja-meningkat.html
http://diskominfo.riau.go.id/berita%20maimanah%20kenakalan%20remaja%20sudah%20mengkwatirkan%20html
http://diskominfo.riau.go.id/berita%20maimanah%20kenakalan%20remaja%20sudah%20mengkwatirkan%20html
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Raya
12

, juga menguatkan kenakalan remaja di Provinsi Riau semakini 

meningkat. 

Ironis sekali di saat provinsi Riau yang mencanangkan sebagai provinsi 

yang menjunjung tinggi bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu pada satu 

sisi kenakalan remaja semakin meningkat. Tentu hal ini perlu segera 

dicarikan usaha preventif, tepat dan cepat agar kenakalan remaja segera 

teratasi.  

Tennas Effendy mengingatkan dalam ungkapan: 

mencari ilmu dengan ilmu,  

meluruskan ilmu dengan iman 

kalau mencari ilmu dunia 

luruskan olehmu dengan agama 

apa tanda orang bertuah  

sepadan ilmu dengan imannya 

Ungkapan tersebut menjelaskan begitu pentingnya ilmu pengetahuan 

agar diluruskan didasarkan pada keimanan, nilai-nilai agama islam dan nilai-

nilai luhur yang menjadi ciri-ciri melayu sejati yakni sesuai antara 

pengetahuan dengan keimanan.
13

 Keimanan menjadi dasar bagi pengetahuan 

orang Melayu. ciri khusus atau karakter orang Melayu yang membedakannya 

dengan orang lain adalah kesatuan antara keimanan dan pengetahuan. 

                                                             
12

 https://www.goriau.com/berita/riau/kasus-perkelahian-yang-menewaskan-pelajar-smp-di-

pekanbaru-mengingatkan-supaya-orangtua-ketat-awasi-anak.html, diunduh tanggal 5 Desember 

2016. 
13

 Tennas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu (Tennas Effendy Foundation: Pekanbaru, 2013), h. 

4 

https://www.goriau.com/berita/riau/kasus-perkelahian-yang-menewaskan-pelajar-smp-di-pekanbaru-mengingatkan-supaya-orangtua-ketat-awasi-anak.html
https://www.goriau.com/berita/riau/kasus-perkelahian-yang-menewaskan-pelajar-smp-di-pekanbaru-mengingatkan-supaya-orangtua-ketat-awasi-anak.html
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Integrasi ilmu antara iman dan ilmu perlu menjadi perhatian penting dalam 

kehidupan orang Melayu.  

Dari penjelasan tersebut telah dideskripsikan tentang kondisi pendidikan 

ideal bagi orang-orang melayu yakni kesesuaian antara ilmu dan iman. 

Pendidikan salah satu bagian penting dalam mentransformasi nilai-nilai 

ajaran melayu. Tranformasi itu tentunya melibatkan banyak pihak, mulai dari 

pemerintah pusat, daerah, atau intansi pendidikan, orang tua, para pelaku 

pendidikan (guru/pendidik). Pada saat ini tranformasi nilai-nilai ajaran 

melayu masih dilakukan berdasarkan situasi atau kondisi tertentu misalnya 

perayaan pernikahan, kedatangan tamu terhormat, pertunjukan pentas seni 

dan lain-lain. Ketiga hal itu tanpa penjelasan telah mewakili dari budaya 

melayu walupun banyak orang melayu yang tidak tau dan paham akan makna 

perayaan tepung tawar, upacara adat nikah, tari zapin, makan sirih, dan lain-

lain. 

Materi khusus tentang budaya melayu, nilai-nilai ajaran melayu juga 

belum sepenuhnya terdapat dalam intansi pendidikan. Kurikulum yang 

berlaku saat ini KTSP atau K-13 belum sepenuhnya dikembangkan untuk 

mengusai atau menanamkan nilai-nilai ajaran melayu. Muatan lokal yang 

dipandang sebagai jalan terbaik untuk menanamkan nilai-nilai ajaran melayu, 

dipandang belum cukup untuk mentranformasikannya secara masif. Muatan 

lokal masih banyak bersifat seremonial, kegiatan muatan lokal banyak berisi 

tentang seni, musik, upacara adat dan lain-lain. Namun, banyak yang tidak 

dipahami dari berbagai kegiatan seremonial tersebut. 
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Disahkannya peraturan daerah (perda) provinsi Riau nomor 12 tahun 

2013 tentang penyelenggaraan pendidikan, serta Perda nomor 1 tahun 2012 

tentang Lembaga Adat Melayu Riau merupakan wujud keseriusan pemerintah 

provinsi Riau untuk mentransformasi nilai budaya melayu serta mejawab 

tuduhan tentang pemberlakuan muatan lokal budaya lokal yang terkesan 

kasuistik dan temporal.  

Bila dicermati pasal 33 Perda (no 12 tahun 2013) sangat jelas bahwa 

muatan lokal budaya melayu Riau telah diatur oleh pemerintah daerah 

bekerjasama dengan lembaga adat melayu. pada pasal itu juga pemerintah 

daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru muatan lokal 

budaya melayu Riau.  

Perhatian besar dari pemerintah tentang nilai-nilai Melayu penting untuk 

amalkan. Makmur Hendrik mengatakan perhatian terhadap muatan lokal 

budaya melayu riau tidak dibarengi dengan upaya menyiapkan guru yang 

kompeten tentang budaya melayu riau dan nilai-nilai orang melayu Riau 

sehingga murid atau siswa belum dapat mengamalkan  nilai-nilai budaya 

melayu bahkan semakin asing terhadap budaya melayu yang akhirnya banyak 

anggota masyarakat terutama kalangan generasi muda asing terhadap 

kebudayaan Melayu. Lebih tegas Tennas Effendy menyatakan hal ini akan 
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mengikis nilai-nilai kebudayaan melayu, akhirnya melayu akan menjadi asing 

ditengah kehidupan masyarakatnya sendiri.
14

  

Oleh karena itu tunjuk ajar melayu menjadi bagian penting untuk 

menanamkan nilai-nilai agar filterisasi yang dimaksud maksimal sesuai 

harapan. Selain itu nilai-nilai ajaran Melayu benar-benar teraplikasi dalam 

kehidupan sehari-sehari khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Riau 

dan umumnya bagi warga negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

karya dari Tennas Effendy dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tengku Nasruddin Sa’id Effendy 

(Tennas Effendy)” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Meningkatnya kenakalan remaja di Riau khususnya di Pekanbaru yang 

merusak citra visi dan misi Provinsi Riau sebagai Pusat bahasa Melayu 

dan Kebudayaan melayu. 

2. Nilai-nilai budaya Melayu yang dikenal selama ini mulai tergerus oleh 

berbagai kepentingan sehingga ajaran-ajaran Melayu perlu untuk 

disosialisasikan dan dipublikasikan secara masif. 

3. Nilai-nilai budaya melayu penting untuk lebih dipahami dan diamalakan 

dalam kehidupan orang melayu Riau menyongsong visi dan misi Provinsi 

Riau tahun 2020. 

                                                             
14

 Makmur Hendrik, Deni Ermanto Iddehan & Mahyudin Al Mudra, Tegak Menjaga TUah, 

Duduk Memelihara Marwah: Mengenal Sosok, Pikiran dan Pengabdian H. Tennas Effendy, 

(Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengabdian Budaya Melayu, 2005), h. 29. 
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4. Peraturan daerah yang telah disahkankan sebagai landasan bagi 

pelaksanaan kurikulum budaya melayu di sekolah. 

5. Penelitian ini perlu untuk dilakukan sebagai landasan dalam 

meningkatkan akhlak remaja di Riau, serta upaya meningkatkan 

sosialisasi dan publikasi nilai-nilai ajaran Melayu lebih masif. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman penulis perlu memberikan 

penegasan istilah dalam penelitian ini. Istilah-istilah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Nilai  

Nilai dalam bahasa Inggris value, sedangkan dalam bahasa Latin 

valera artinya bangunan, mampu akan, berdaya, berlaku kuat. Nilai 

dalam penggunaan bahasa Indonesia adalah kualitas suatu hal yang 

menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna atau dapat 

menjadi objek dari kepentingan.
15

 Nilai tidak hanya persoalan benar 

dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nilai yang 

dimaksud adalah kandungan atau isi dari Tunjuk Ajar Melayu yang 

berkaitan dengan pendidikan Islam.  

 

 

                                                             
15

 Ws. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 

783 
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2. Pendidikan 

Menurut Sagala pendidikan berasal dari Bahasa yunani 

“Pedagogics” yang terdiri dari dua kata “pais” yang artinya anak dan 

“again” yang artinya membimbing. Pendidikan adalah bimbingan 

yang diberikan kepada anak mengenai suatu mata pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik secara formal.
16

 Pendidikan 

dalam penelitian ini adalah proses pendidikan dalam bentuk 

bimbingan orangtua/dewasa/ulama Riau untuk membimbing peserta 

didik agar menghayati dan mengamalkan nilai ajaran Melayu. 

3. Tunjuk Ajar Melayu 

Tunjuk ajar melayu merupakan segala jenis petuah, petunjuk, 

nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia serta membawa manusia kejalan yang lurus 

dan diridhoi Allah swt, berkahnya menyelamatkan manusia dalam 

kehidupan di dunia dan akhirat.
17

 Tunjuk Ajar Melayu merupakan 

kumpulan petuah nasihat para orangtua/ulama kepada para peserta 

didik berisi tentang aturan-aturan orang Melayu dalam menjalin 

hubungannya dengan Allah, Manusia, Alam dan dirinya sendiri.  

 

 

 

                                                             
16

 Saiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: PT. Alfabeta, 2009), h. 2 
17 Tennas Effendy, Op.Cit., h. 5 
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tunjuk Ajar Melayu? 

b. Bagaimana sikap orang-orang melayu terhadap nilai-nilai ajaran 

Melayu? 

c. Bagaimana sosialisasi nilai-nilai ajaran Melayu? 

d. Bagiamana perilaku orang-orang Melayu terhadap nilai-nilai ajaran 

Melayu? 

e. Bagimana upaya orang Melayu untuk memahami dan mengamalakan 

nilai-nilai ajaran-ajaran Melayu? 

f. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tunjuk ajar 

melayu bagi orang Melayu? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis perlu membatasi 

masalah dalam penelitian ini agar penelitian mudah dan sesuai dengan 

kemampuan penulis. Batasan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tunjuk Ajar Melayu dan relevansi 

nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tunjuk ajar melayu bagi orang Melayu? 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar balakang masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tunjuk Ajar Melayu? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tunjuk ajar 

melayu bagi orang Melayu? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan pelitian dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam tunjuk ajar 

melayu. 

2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

tunjuk ajar melayu bagi kehidupan orang Melayu. 

G. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat membantu memahami isi Tunjuk Ajar Melayu 

sehingga karya ini tidak hanya diminati dan dimengerti oleh masyarakat 

Melayu Riau, akan tetapi dapat dimengerti dan dipahami oleh suku-suku 

bangsa lainnya di Indonesia. Dapat  menjadi wawasan pengetahuan dalam 

menyiapkan generasi Melayu muda Riau dalam menyiapkan dan 

menyongsong visi Provinsi Riau menjadi Pusat Perekonomian dan 

Kebudaaan Melayu Asia Tenggara tahun 2020 dengan lebih bijak dan arif. 

Penelitian ini juga menjadi khazanah keilmuan terhadap budaya Islam 

khususnya dibidang pendidikan. Pendidikan Islam di Riau sejatinya telah 
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lama dilaksanakan oleh para ulama terdahulu, hal itu dapat diketahui melalui 

karya sastra yang menjelaskan berbagai unsur-unsur pendidikan. Dengan 

demikian, eksistensi pendidikan Islam di Riau perlu diperbaharui dan 

didasarkan atas karya ulama dan muatan budaya yang benar-benar 

menyajikan unsur pendidikan Islam khas melayu seperti 

mengimplementasikan buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tennas Effendy  ini.  

 

 

 


