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PENGELOLAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAT
(Menciptakan Sekolah Efektif Menuiu
Standar Internasional)
Syafurwddin
Abstract: National education is facing maior challenges in providing
educators and educationalresources to maximize the achievement of
educational goals. /f is necessary manageial personnel conducted by
the principal professional who is able to direct change and
improvement of the peiormance of personnel and educational
institutions, as expected.

Kata Kunci: Pengelolaan, dan Sistem Pendidikan

A. Pendahuluan
enomena globalisasi pada penghujung dasawarsa pertama
abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi
informasi dan transportasi telah menghasilkan perubahan
massif dalam kebudayaan manusia. Sebagai bagian komunitas dunia,
pada saat bersamaan umat Islam cenderung kurang mampu mengikuti
perkembangan zaman. Apalagi jika ingin mengungguli bangsa lain
dalam penguas&m ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengarahkan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik tentu saja semakin
sangat rumit. Begitupn, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling
kreatif, maka manusia yang menjadi perancang, pengelola dan pelaksana pendidikan tidak boleh putus asa dalam mencari dan menemukan
strategi baru perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik.
Perubahan dalam era globalisasi saat ini merupakan suatu
keniscayaan. Tuntutan perubahan sedang terjadi saat ini dalam dunia
pendidikan. Isu-isu kunci kontemporer pendidikan adalah mengenai
pengembangan sekolah dan membangun kualitas. Para kepala sekolah
dan manajer perlu waktu dua minggu atau lebih unflrk memebenahi
tugas pembelajaran organisasi sekolah. Belajar tentang kekuatan dan
kelemahan, staf, dan moral, bangunan, peralatan peralatan cukup atau
tidaknya, budaya sekolah, budaya pelajar, hubungan kemasyarakatan,
jaringan, dan budget atau keuangan sekolah. Pendidikan dalam
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millennium ketiga ini perlu direkonstnrksi, karena terdapat perubahanperubahan social yang mengubah kehidupan bersama manusia. Dapat
diidentifikasikan tiga perubahan yarlg sangat mempengaruhi kehidupan manusi4 yaitu proses globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan
teknologi informasi. Keseluruhan perubahan-perubahan besar ini
tersebut mempengaruhi proses pendidikan. (T1laar, 2012: 460).
Sesungguhnya sudah banyak kebijakan pendidikan nasional
yang diarahkan untuk perbaikan pendidikan, terutama regulasi pendidikan untuk menciptakan guru professional, perbaikan kurikulum,
perbaikan sarana dan prasarana. Namun sejauh ini, lndonesia masih
menghadapi berbagai tantangan dan hambatan besar di era informasi
dan globalisasi saat ini jika dilihat dari berbagai indikator. Dalam hal
ini, indikator pertam4 berdasarkan laporan f{/orld Economic Forum
pada tahun 2006 posisi daya saing Indonesia bera.la pada urutan 50
diantara 125 negara. Posisi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan Singapura, Maiaysia, Thailand, yang berturut-turut berada
pada posisi ke-5, 26, dan 35 tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina
dan Vietnam yang berada pada urutlm 71 dan 77. (l{ermana,
http /lbhermaura. staff. gunadarna., ac. id, pdf: 2).
:

Dalam konteks kelndonesiaan, banyak hal ;,,ang perlu dicermati dalam kerangka telaah terhadap Pendidikan Islam dan Globalisasi. Islam di Indonesia adalah fakta mayoritas umat. Karena itu,
secara konsekuensional umat Islam Indonesia bertanggung jarvab dan
memiliki kontribusi besar atas perkembangan dan kemajuan Indonesia
dalam semr.ur aspek pembangunan, tak terkecuali dalam bidang
pendidikan. Namun faktanya dalam pertembangan kontemporer,
berdasarkan Human Development Index (HDI) dalam rentang tahun
2003-2007, menempatkan Indonesia para urutan 58, 59, 61, 61.
Selanjutnya laporan PBB, yang dipaperkan I-INESCO tahun 2007
bahwa peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari peringkat
58 menjadi 62, dl antala 130 negara.. Kemudian Education Development Index (EDI), menempatkan Indonesia berada pada nilai (0,935),
di bawah Malaysia dengan nilai (0,945) dan Brunei (0,965). fingkatan
yang semakin melorot ini, menempatkan visi pendidikan Indonesia
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa relatif sernakin lama terwujud."
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Keadaan sebagaimana diungkapkan di atas, menunjukkan
bahwa daya saing bangsa Indonesia begitu mencemaskan dalam pergaulan antar bangs4 padahal globalisasi meniscayakan keunggulan
sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Oleh sebab itu,
perim pendidikan yang dikelola secara efektif semakin mendesak
untuk diwujudkan melalui peran manajer yang visioner dan menjalankan kepemimpinan yang berbasis mutu. Kajian ini lebih
diarahkan terhadap upaya menciptakan sekolah efektif, karena jika
sekolah-sekolah yang ada dalam sistem pendidikan nasional sudah
efektif, maka standar nasional, dan termasuk pencapaian standar
internasional bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan.

B. Pengelolaan Pendidikan
Istilah manajemen dipahami juga sebagai proses pengelolaan.
Dalam dunia pendidikan, proses pengelolaan juga diaplikasikan secara
akrab dalam menjalankan tugas operasional dan strategis sekolah.
Muhaimin, dkk. (2009: 5) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan
adalah manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan". Dalam hal ini manajemen pendidikan merupakan
seni dan ilmu dalam mengelola sumberdaya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan.

Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa manajemen
pendidikan artinya pengelolaan terhadap semua kebutuhan institusional dalam pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien.
Manajemen pendidikan sebagai salah satu komponen dari sistem yang
semrra sub-sistemnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Manajemen pendidikan adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai
suatu tujuan, atau proses penyelenggarzuul kerja untuk mencapai suafu
tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan. (Hikmat, 2009:21).
Manaj emen pendidikan adalah keseluruhan proses keseluruhan
proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau iebih
dan atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (per-

sonal maupun material) secara efektif, efisien, dan rasional untuk
menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan pada hakikatsebagai

nya merupakan proses pembinaan dan pelatihan manusia
189
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peserta didik. Pembinaan ini diarahkan terhadap olah pikir,
olah rasa,
dan olah jiwa. Dengan pembinaan olah pikir, maka manusia
akan
terbina kecerdasan inteligensinya" dengan olah rasa manusia
menjadi
tercerdaskan emosinyq dan dengan olah jiwa secara spiritual,
manusia
menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang
Masa.Esa sehingga. sempurnalah tujuan pendidikan yang berupayi
mewuj udkan manusia yang paripurna.

Manajemen pendidikan pada dasarnya adarah usaha-usaha
yang berhubungan aktivitas pendidikan yang di dalamnya
terjadi
proses mempengaruhi, memotivasi kreativitas anak
didil dengan
menggunakan alat-alat pendidikan, metode, media, sarana
dan
sarana yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. frasatatr
satunya berkaitan langsung dengan para pendidik, yaitu
orang-orang
yang berprofesi seba.gai penyampai-materi pendidikan
kepada anak
didik. (Hikmat, 2009: 2l).

Aktivitas manajerial pendidikan secara khusus berkenaan
dengan pemeliharaan dan pengembangan sumberday4
yaitu: (r)
manusia (seleksi, rancangan pekerjaan, manajemen
tinerja, p"r"r_
gPu* karir, pelatihan, .proyek, dan pembinaan), (2) matlriaf 6rer_
kiraal, pengawasrul stok, manajemen aset), dan,'(:) p"mUiayaan
(pembuatan anggaran, pengawasan biaya, ' sumber'biuyq
analisis

kenntungan/biaya). (Everard, clkk., 2004: 7).

Dalam konteks ini manajemen atau pengelolaan pendidikan
adalah proses pengintegrasian iumberdaya s"t o'tatr melalui
pelaksanarm proses dan fungsi manajemen pendidikan yang

miliputi

perencan um, pengorganisasian, penggerakan dan pengenailan
untuk

tercapai tujuan pendidikan. pencapaian tujuan ud*u[ tujuan
formal
pendidikan, dan tujuan individu dalam memikul tuoggurrg jawab
menggerakkan dan memajukan lembaga pendidikan,,.

.

Peltlngnya pengeloraan atau manajemen efektif daram organi-

sasi pendidikan semakin banyak mendapatkan pengakuan dari

berbagai pihak. Temyata penelitian tentang efektivitas-sekolah dan
perbaikan sekolah menunjukkan batrwa mutu kepemimpinan
dan
pengelolaan (manajemen) merupakan salah satu variabel
terpenting
untuk membedakan antara sekolah yang berhasil dengan
v*g tiauk
190
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berhasil. Dalam hal ini manajemen pendidikan di sekolah memang
harus difokuskan kepada pelayanan atas stakeholders pendidikan itu
sendiri. Stakeholders sekolah/madrasah paling tidak terdiri atas siswa
dan orang tua siswa, tokoh masyarakat, pemerintah, pendiri dan
pemilik madrasah, para alumni, guru dan para pegawai. (Muhaimin,
dW. (2009:25).

Itu artinya bahwa

manajemen tidak bisa dianggap sebagai
sesuatu yang statis saja dalam mengarahkan proses pendidikan.
dengan kata lain, manajemen yang baik akan membuat perbedaan
sebuatr sekolah bermutu proses pendidikan peserta didiknya. Mengapa
manajemen perlu dalam dunia pendidikan? Ada banyak alasan
pentingnya manajemen dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan
mengacu kepada kerangka konseptual yang ditawarkan Bottery, adag
dasar pemikiran yalg menempatkan manajemen bisnis diaplikasikan
dalam pendidikan sehingga memunculkan keharusan manajemen
pendidikan, yaitu: (l) Manajemen adalah hal yang esensial dalam
organisasi, (2) Pendidikan adalah mengarah kepada pelanggan, (3)
Diperlukan suatu standarisasi produk, ( ) Diperlukan peningkatan
efisiensi keuangan, (6) Diperlukan adanya akuntabilitas tinggi, (7)
Pendekatan standar bertenaan dengan manajemen berdasarkan sasaran, (8)
Pendidikan berorientasi kepada keunggulan dan pasar kerja, (9)
Manajemen secara esensial memiliki sifat dasar hirarki, (10) Suatu
cara meningkatkan kinerja adalah melalui kompetisi." (Bottery, 1993:

ttz).
Secara mikro, manajemen pendidikan memfokuskan wilayah
garapannya pada manajemen sekolah. Adapun manajemen sekolah
adalah pusat pelaksanaan berbagai rencana pengajaran dan tempat
mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen
pendidikan. Jadi fungsi manajemen sekolah adalah memainkan peran
besar dalam mendorong proses pengajaran menuju jenjang lebih tinggi
yang sekaligus memajukan masyarakat."

Dikemukakan oleh Bush dan Coleman QAA4:20) bahwa tujuan
manajemen pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran
siswa sebagai sebuah bentuk proses pembelajaran. Dalam konteks ini,
manajemen pendidikan berfungsi dalam spectrum yang menghasilkan
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perencaniurn, pengorganisasian, penggeraskan dan pengawasan proses

pendidikan. Semua fungsi tersebut dijalankan oleh para manajer,
perencana, pimpinan, pelaksana, dan pengawas pendidikan pada berbagai lembaga, kantor-kantor dan urit-unit birokrasi pelaksana dan
pengembang lembaga pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam
peraturan dan perundang-undan gan yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Manaiemen Sekolah Efektif
Kini gtobalisasi semakin menggeliat- Lembaga pendidikan
semakin dihadang oleh globalisasi. Lalu apa yang harus dicermati para
pengelola lembaga pendidikan dalam era globalisasi? Menurut
Papadapoulus (1998: 26), di abad ke-27, ada bekrapa konteks baru
pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan masa depan yang
tidak bisa diabaikan, yaitu: (1) pertumbuhan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pendidikan dan pengajaran yang di atasnya
berguna bagi peningkatan budaya dan ilmu masyarakat (2) perubahan
teknologi akan berlanjut pada suatu tingkat percepatan, (3) perubahan
demograpi yang mengarah pada semua tempat untuk suatu distribusi
ulang mengenai kelompok usia (4) meningkatnya saling ketergantungan berbagai negara, (5) munculnya kepedulian sosial baru di
masyarakat dan pendidikan diharapkan memainkan peranan aktif
dalam mencapai hal tersebut, (6) perubahan sikap terhadap peranan
kebijakan publik dan cara dalarn pelayanan publik adalah berkaitan
dengan manajemen dan pembiayaan.

Konteks baru pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas
memunculkan tema banr pendidikan yang teridentifikasi. Adapun
tema tersebut mencakup: (l) perluasan peluang pembelajaran yang
membutuhkan strategi baru, (2) jaminan kualitas dan relevansi
pendidikan, (3) harapan terhadap kesamaan hak, (4) perspektif dan
dimensi baru internasional, dan (5) pencarian pembiayaan".
(Papadapoulus, t 998 : 28).

Konsep wawasan keunggulan menjadi dasar pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan. Dalam praktiknya, pendidikan berbasis
keunggulan berbentuk program percepatan, program khusus, program
kelas khusus, dan program pendidikan khusus yang merefleksikan
pendidikan keunggulan. Hal ini tennuat dalam Keputusan Menteri
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Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487N11992 pasal

15.

(Papadapoulus, I 998 : 28).

Istilah sekolah unggul pertama kali diperkenalkan oleh mantan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro pada
tahun 1994. Istilah sekolah unggul lahir dari satu visi yang jauh
menjangkau ke depan, wawasan keunggulan. Sebagaimana dikutip
oleh Bafadal, menurut Wardiman selain mengharapkan terjadinya
distribusi ilmu pengetahuan, dengan membuat sekolah unggul di tiaptiap provinsi, peningkatan sumberdaya manusia menjadi sasaran
berikutnya. Lebih lanjut, Wardiman menambahkan bahwa kehadiran
sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan
sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan. (Papadapoulus, 1 998: 28).
Pada tahun 1996 diselenggarakan rapat kerja nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996 dengan tema
Mewuj udkan Waw as an Keunggul an Me I alui P engemb angan P endi dilran dan Kebudayaon dalam Rangkn Meningkatkon Daya Saing
Bangsa. Latar belakang pengadaan rapat tersebut adalah mengingat
bahwa mulai tatrun 2003 Asia akan menerapkan pasar bebas yang
disebut Asean Free Trade Area (AFTA). Berdasarkan perspektif
tersebut di atas, pengembangan sumberdaya manusia Indonesia yang
memiliki wawasan keunggulan mutlak dibutuhkan- (Papadapoulus,

1998:27)
Dalam konteks yang luas, Syafaruddin mendefinisikan sekolah
unggul sebagai "sekolah yang semua sumberdaya, proses, dan lulusannya memiliki kualitas tinggi dibanding dengan sekolah lainnya dalam
jenis, jenjang dan program yang berbeda atau sama." (Syafaruddin dan
Mesiono (ed.), 2006: 96-100).

Menurut Townsend sebagaimana dikutip Syafaruddin (2006:
96-100), menyatakan bahwa beberapa faktor yang menentukan
sekolah menjadi sekolah unggul, yuitot (1) klpemimpinan; (2)
pengambilan keputusan; (3) keterlibatan stakeholders pendidikan; (4)
alokasi sumberdaya; (5) implementasi kurikulum; (6) lingkungan
sekolah, iklim, dan budaya dan komunikasi.
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Sekolakr unggul memiliki karakteristik yaitu: (l) pembelajaran
didesain dengan berorientasi pada karya; (2) guru dilibatkan dalam
perencarumn dan ada pengawasiln serta koordinasi oleh guru senior;
(3) memiliki sistem reward terhadap prestasi; (4) siswa diarahkan
untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas sekolah; (5)
tugas yang diberikan kepada siswa ditindaklanjuti dengan cepat; (6)
tercipta iklim dan etos kerja yang baik. (Beare, et.al., 1989: 8).

Sidi (2001:42-43) mengemukakan bahwa terdapat empat
faktor yang melatarbelakangi perlunya keberadaan sekolah unggulan.
Keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a.

Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (added value), yaitu
bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, perturnbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkel anj utan.
Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan
mendalam terhadap terjadinya transformasi struktur masyarakat,
dari masyarakat agraris ke masyarakat modern, menuju ke
masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang
implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumberdaya
manusia (SDM).

Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu
bagaimana meningka&an daya saing bangsa dalam menghasilkan
karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil
penguasiuxl ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
I

I

Munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. dengan demikian kolonialisme kini
tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi.
Ketergantungan bangsa kita pada bangsa lain merupakan suatu
bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam virtual enemy
yang telah masuk ke seluruh pelosok dunia ini. Semua tantangan
ini menuntut sumberdaya manusia Indonesia agar meningkatkan
serta memperluas pengetahuan dan wawasan keunggulan, keahlian
yang prof'esional, keterampilan dan kualitasnya.
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Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik

tidak menggunakan kata unggul (excellent) melainkan fficlive,

develop, accelerate, dan essentiai. (Mohrman, et.al., 1994: 81). Di
dalamnya selain berlangsung manajemen dan kepemimpinan efektif,
juga berlangsung pembelajaran dengan strategi-strategi baru; pemb elaj aran kooperatif, pembelaj aran kontekstual, pembelaj aran berbasi s
masalah, dan pembelaj aran konstruktivisme.

Dalam dunia baru kontemporer, kompetisi global

dengan

memanfaatkan perubahan ilmu dan teknologi, memunculkan era modal
manusia Qaman copital) dan sosia] telah tiba. Ternyata tidak hanya satu

alasan saja mengapa akhirnya perubahan terjadi, tetapi perubahan
mungkin dapat diidentifikasi dengan beberapa kunci perubahan.
Dalam perspektif perubahan, modal manusia (human capital) telah
dikenali sebagai hal yang sangat penting dan menjadi elemen universal dalam efektivitas organisasi dan kunci sumber keuntungan
kompetitif. (E Lawler III dan Worley, 2006:5). Dalam spektrum inilah
lembaga pendidikan di Indonesia yang mencakup sekolah, madrasah,
dan pesantren dituntut untuk semakin berperan penting membangun
budaya baru bangsa.

Menurut hemat penulis, masih sulit mencapai standar internasional dalam kinerja pendidikan nasional. Betapa tidak, mengingat
dari segi kemampuan sains, peserta didik di Indonesia secara nasional
juga belum begitu menggembirakan meskipun setiap tahun ada
sebagian kecil yang menjuarai olimpiade sains. Setidaknya Survey
TIMSS (Trend Internationql Mathematic and Science Survey) pada
bidang matematika dan sains, dan Singapura pada urutan pertama
pada dua bidang tersebut. Kemudian kemampuan membaca,
matematika dan sains dafi 41 negar4 dalam hal ini Indonesia berada
pada urutan 39 dan bidang sains pada urutan 38. Pada 2003, dari 36
negara maka Indonesia berada pada urutan 34. Ini menggambarkan
masih lemahnya daya saing peserta didik lndonesia di pentas global.
Jika hal ini diperbaiki, maka daya saing bangsa ke depan akan
meningkat seiring dengan upaya-upaya pembenahan pendidikan
nasional, terutama kurikulum, tenaga pendidik, manajemen dan
kepemimpinan, serta sarana dan prasarana pendidikan.
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Inti persoalan dalam mengkaji manajemen sekotah bahwa
kesuksesan sekolah adalah terletak pada kemampuan dan kinerja
mengimplementasikan strategi yang berken{um dengan manajemen
sekolah yang mengarahan peningkatan mutu, dikemukakan oleh
Rekdale (2007:1), yang mencaktrp:
1)

3)

Sistem komunikasi penting untuk pengembangan sekolah secara
efektif.
Pernyataan visi dan misi yang jelas mesti dibangun berdasarkan
kepesepakatan dari seluruh komunitas sekolah.
Strategi pengembangan sekolah haruslah dibuat secara bersama

4)

stakeholder.
Mendelegasikan tanggungiawab kepada

2)

sama dengan menerima masukan masukan dari

sesama

wakil kepala sekolah,
guru dan siswa adalah suatu hal yang pentrng, supaya kepala
sekolah memiliki kemampuan secara .r.ttii rn.rrgiloturit *

waktu untuk isu-isu pengembangan sekolah
yang dibangun merarui
komunikasi terbuka dan transparan sangat p""ti"g.
Jika kita akan mengharapkan hal yani lebi[ dari para staf
kemudian kita mesti secara silmultan melibatkan mereka dalam
program kita.
Kita memerlukan penilaian yang tepat dan memaksimalkan sDM

5) Dukungan masyarakat dan kepercayaan
6)
7)

sekolah.

8) Kita harus melakukan

upaya maksimal meningkatkan sumber daya
sekolah dan masyarakat yang lebih luas.
9) Pengembangan akademis, supervisi, dan rnembangun sistem mesti
terintegrasi di dalam program.
l0)Kurikulum sekolah (termasuk ekstra kurikuler) mesti secara tepat
mencerminkan tuj uan+uj uan sekolah.

Faktor yang menentukan reformasi manajemen, khus,snya
manajemen sekolah adalah ditentukan oleh kualiias kepemimpinan
manajer yang dilaksanakan oleh kepemimpinan kepala sekolah.
sejatinya, kepemimpinan yang kuat harus memperoleh prioritas
utama. Di sisi lain, dengan kepemimpinan yang kuat tentu pemimpinnya juga harus unggul. Pemimpin urggul tampil secara penuh
memberikan iklim, rangsangan dan keterad.anan dengan semua
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dorongan nyata ada pada aktivitas pribadi".Peningkatan keterlibatan
para guru dan anggota staf sekolah dalam pembuatan keputusan,
penguasaan peluang perencanaan bersama, tujuan perubahan budaya
sekolah, berarti menuntut anggotas staf mengasumsikan tanggung
jawab terhadap perbaikan sekolah dengan kewenangan dan dukungan
yang diperlukan untuk menciptakan prog&lm pengajxan (instructional program) yang mencapai kebutuhan pendidikan pelajar
mereka."

Gamage dan Pang (2003: 91), mengemukakan pendapat
Pashiardis yang mengidentifi kasi karakteristik berkaitan dengan iklim
sekolah efektif adalah yang kondusif terhadap pembelajaran, yaitu:
memiliki kepala sekolah yang secara aktif menjalankan peran
kepemimpinan pendidikan. Ditambahkannya, bahwa kebijakan
sekolah, prosedur, peraturan dan tata tertib secara jelas ditata dan
diperkenalkan kepada seluruh pihak terkait (stakeholders) sekolah.
Karakteristik lain adalah adanya suatu rencan&, yffiB berisikan tujuan
dan sasaran, dan menginspirasi perilaku positif dari semua pihak
terkait dengan sekolah.

Purkey dan Smith, telah mengidentifikasi 13 karakteristik
sekolah efektif berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1) Manajemen

berdasarkan lingkungan; sekolah dan pembuatan
keputusan demokratis dimana individu-individu sekolah didorong
untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dan diberikan ruang
gerak dan sikap lebih besar bagi pemecahan masalatr pendidikan.

2)

Dukungan dari pemerintah daerah bagi peningkatan kemampuan
sekolah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pendidikan secara signifikan. Hal ini mencakup pengurangan inspeksi
dan peranan manajemen dari orang-orang kantor pusat sementara
memberikan dukungan peningkatan dan dorongan kepemimpinan
sekolah dan pemecahan masalah bersama.

3) Kepemimpinan

yang kuat yang mungkin diberikan oleh manajer

tetapi juga mungkin diberikan oleh para tim manajer terpadu,
guru-guru dan orang lain yang diharapan.
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4)

stabilitas staf, untuk pengembangan kemudahan dari kesesuaian
budaya sekolah yang kuat

5)

Merencanakan dan mengkoordinir kurikulum yang mernperlakukan kebutuhan pendidikan pelajar secara holistik dan peningkatan waktu yang disediakan untuk pembelajaran program
pengajaran

6)

Pengembangan staf sekolah yang mengitari organisasi sekolah
dan kebutuhan pengajaran dengan kebutuhan-lebutuhan yang
diarahkan untuk diterima guru

7)

Melibatkan orang tua secara khusus dalam mendukung pekerjaan
rumah, kehadiran, dan disiplin.

8) Pengakuan sekolah yang meluas terhadap

keberhasilan akademik
standar

atau peningkatan kineria akademik atau pencapaian
keunggulan.

9) Mengutamakan

waktu untuk pengajaran dan pembelajaran sebagai

contoh: penghurangan sangl*lan-sangkalan atau sangguh;,
menekankan usaha yang difokuskan pada pembelajaran dan

retrukturisasi aktivitas pengaj aran

Ada empat karakteristik sekolah efektif untuk meningkatkan
kemampuan sekolah dalam pemecahan masalah-masalah dan
leningkatan efektivitas, yaitu:

l)

Perencanaan bersama dan hubungan yang akrab yang memajukan
pera&um yang menyatu, mendorong pertukaran pengetahuan dan
gagasan serta mempercepat konensus di antara orang-orang yang
ada di sekolah.

2)

Perasaan bermasyarakat dalam kehidupan sekolah antara guruguru dan siswa adalah meninggikan peras&ul saling membagi dan
menguatkan.

3)

Membagi kejelasan tujuan dan harapan tinggi ya,g akan dicapai,
yang muocul dari kerjasam4 kedekatan dan perasaan bersama dan
yang memberikan kesatuan dalarn organisasi melalui tujuan umurn
mereka.
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4)

Aturan-aturan dan disiplin yang memperlihatkan kesungguhan
dan tujuan dari seakolah sebagai masyarakat orang-orang, pelajar,
guru-guru dan staf serta orang iain yang bersama dengan saling
kesepakatan atas pembagian tujuan, kerjasam4 dan konsensus.
(Owens, 1995: 309-310).

Sekolah efektifatau sekolah unggul (Excellent Schoof berada
dalam lapangan manajemen dan manajemen sekolah. Karakteristiknya

menurut Edmonds dalam Bear dkk. (1993:8), yaitu: (l) memiliki
kepemimpinan kuat, (2) pengharapan yang tinggi untuk prestasi
murid, (3) atmosphir sekolah yang tidak rigid (kaku), (4) memiliki
pengertian yang luas tentang fokus pengajaran, (5) kemajuan mwid
dimonitor secara periodik.

Meminjam pendapat Drucker (1999:80) kebijakan bagi
pemimpin perubatran adalatr mengorganisasikan peningkatan kualitas.
Suatu perubahaan lembaga secara internal dan eksternal memerlukan
berbagai strategi untuk meningkatkan secara sistematis dan berkelanjutan: produk dan pelayanan, proses produksi, pemasaran, pelayanan,
teknologi, pelatihan dan pengembangan orang-orang dan penggunaan
informasi. Setiap organisasi memerlukan peningkatan kualitas untuk
masa kini dan masa depan. Peningkatan berkelanjutan mensyaratkan
keputusan utam4 baik bidang yang berkenaan dengan kinerja maupun
iklim kerja. Jika kinerja ditingkatkan, maka tentu saja perlu dipahami
bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja
organisasi. Hal ini harus dimulai dari peran kepemimpinan mengembangkan visi, misi dan rencana strategi untuk mengarahkan perubahan
yang bermakna dalam tubuh organisasi pendidikan nasional.
Jika manajemen dan kepemimpinan kurang berfrrngsi secara
efektif, kurang inovatif dan tidak fokus iklim organisasi yang transformasional, maka tidak banyak yang diharapkan terhadap peran
lembaga pendidikan Islam dalarn menciptakan keunggulan umat yang
berdaya saing lokal, regional, nasional dan global. Perlu dicermati
para pengelola lembaga pendidikan Islam dewasa ini, tentang
kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah mulai
merancang 260 sekolah rintisan bertaraf Internasional sejak tahun
2005. Pada tahun 2009, diharapkan ada tl2 sekolah menjadi Sekolah
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Bertaraf Internasional (SBD. Karena visi mewujudkan sekolah dengan
taraf intemasional diatur dalam UU Nomor 2012003, PP Nomor
1912005. Pemerintah dan pemerintah daerah berusaha mewujudkan
satu satuan pendidikan menjadi SBI, atau 112 unit SD, SMP, dan
SMA bertaraf internasional, sehingga dapat diarahkan pengembangan
SDM memiliki daya saing bangsa. Dalam Pedoman Penjaminan Mutu
SBI, tahun 2007; menjelaskan bahwa: SBI merupakan sekolah/
madrasah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan
dan diperkaya dengan mengacu kepada standar pendidikan pada salah
satu negara OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) dan negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan
ketentuan dalam bidang pendidikan sehingga memilliki daya saing di
forum internasional.
Setidaknya tahun terakhir daswarsa pertama abad ke-21 ini,
bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, perlu mencermati, mempercepat dalam mengarahkan tata kelola yang baik, mengarahkan
perubahan madrasah, pesantren dan sekolah Islam berstandar nasional
sepenuhnya sesuai SNP. Bahkan sebagian madrasah, pesantren serta
sekolah Islam dirancang menuju standar intemasional. Sejatinya pada
perwujudan tata kelola pendidikan yang baik tampak dari kesungguhaa dalam memenuhi standar nasional pendidikan (SNF) mencakup: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga
kependidikan, standar sararra dan prasaran4 pengelolaan, pembiayaan,
dan penilaian, kemudian ditambah dengan standar OECD. (Lihat Pp
No. 19 Tahtrn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Penyediaan
pernbelajaran sains dengan bilingual, pembelajaran berbasis TIK,
perpustakaan digital, sehingga memungkinkan akses sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia kualifikasi akademik kepala
sekolah sarjana S.2 dengan program studi akreditasi "A", mengikuti
pelatihan kepala sekolah, dan mampu berbahasa Inggris merupakan
pemenuhan kelengkapan sekolah/madrasah berstandar internasional.

Dengan b"grtr, format pendidikan nasional mencakup:
sekolah, madrasah dan pesantren sangat signifrkan perananya dalam
mengarahkan perubahan umat Islam, jika benar-benar diarahkan
perubahannya kepada keadaan yang lebih baik, dengan profesionaliso€, akuntabililas tinggi, transparansi, dan berorientasi hralitas
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dikembangkan oleh kepemimpinan transformasional sebagai lingkungan kebijakan kepada peningkatan kualitas." (Syafaruddin,
2008:23). Tegasnya" kepemimpinan transformasional lebih cocok
dalam mengarahkan perubahan sekolah melalui pelaksanaan kebijakan
peningkatan mutu sekolah. (Lihat Beare dkk. 1989: 8).
Apalagi kalau hanya sekedar mengejar target kelulusan dalam
Ujian Nasional GrN), sungguh sebagai sikap yang menyederhanakan
masalah saja. Belakangan ini bermunculan sekolah terpadu/plus yang
memberikan pelayanan pendidikan efektif dengan mengandalkan
sarana dan fasilitas lengkap untuk memenuhi praktik berbagai model
pembelajaran modern dengan berbagai program pengayaan, pembiasaan, dan keteladanan dalam memaksimalkan penguaszum pengetahuan,
sikap, dan keterampilan dalam bingkai mencapai keunggulan lulusan,
patut disyukuri sebagai keragaman format pendidikan di sekolahsekolah.

Karallersitik sekolah efektif, yaitu; (l) Kepemimpinan yang
kuat oleh kepala sekolah, (2) Harapan yang tinggi kepala sekolah dan
para guru bagi prestasi pelajar, (3) Menekankan penguasaan pada
kemampuan dasar, (4) Lingkungan sekolah yang teratur, (5) Evaluasi
terhadap pelajar secara sistematik, (6) Peningkatan waktu atas tugas
pengajaran dan pembelajaran." (Owens, 1995:309) Sejatinya"
kepemimpinan yang kuat harus memperoleh prioritas utama Di sisi
lain, dengan kepemimpinan yang kuat tentu pemimpinnya juga harus
unggul. Pemimpin unggul tampil secara penuh memberikan iklim,
ranBsangan dan keteladanan dengan semua dorongan nyata ada pada
aktivitas pribadi, atau komunikasi interpersonal."(Shriberg, et al,
1997:68).
Di negara-negara maju, untuk menturjukkan sekolah yang baik
tidak menggunakan kata unggul (excellent) melainkan ffictive,
develop, accelerate, dan essential. (Mohrman, et.al., 1994:81). Di
dalamnya selain berlangsung manajemen dan kepemimpinan efektif,

juga berlangsung pembelajaran dengan strategi-strategi baru; pembelajaran kooperati{ pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis
masalah, dan pembelajaran konstruktivisme. Hal yang urgen untuk
saat ini adalah menciptakan sebanyak-banyaknya sekolah efektif,
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sehingga terpenuhi standarisasi nasional pendidikan (standar kompetesi lulusan, isi, proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga
kependidikan, stadnar pengelolaan, standar evaluasi). Jika hal ini
sudah tuntas, barulah dimulai memenuhi standar internasional.

D. Penutup
Dalam konteks ini, diperlukan kemampuan antisipatif sekolah
Islam atas dinamika ekstemal (perubahan kebijakan pemerintah dan
kemajuan IPTEK) melalui sekolah yang menerapkan manajemen dan
kepemimpinan pendidikan transfomasional, suatu kepemimpinan yang
berbasis kepada visi, misi, tujuan dan program peningkatan mutu
menuju perubahan sekolah-sekolah secara akuntabel. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sumberdaya guru dan tenaga kependidikan
profesional dari perguruan tinggi yang menjadi penyokong utama
kebangkitan pendidikan nasional.

Sekolah efektif memiliki guru-guru yang menjalankan
sepenuhnya tanggung jawab bagi pembelajaran siswa. Bagaimanapun,
penekanan atas komunikasi terbukq dan kerjasama antara anggota staf

sekolah merupakan karakteristik iklim sekolah efektif. Selain di kelas,
iklim dari optimisme dan harapan tinggi disediakan. Akhirnya, iklim
kerjasama yang profesional dalam suatu sekolah efektif dengan
komite sekolah dan pihak terkatt mendorong suatu kesadarun dan
penerimaan masyarakat dalam eksistensi suatu sekolah yang berfokus
kepada mutu secara efektif."

Penulis adalah Guru Besar Ilmu Pendidikan dan sekaligus Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara.
Memperoleh Gelar Doktor dari PPs. universitas Negeri Jakarta (trNJ).
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TELAAH AKSIOTOGI ILMU TERHADAP PSIKOLOGI

Nurhayani
Abstract: Nowdays, science has given signs of dehumanation even it
can change human's self. ln other words, science is not as tools to
help human in reaching their purpose of life, even create their future.
Facing this fact, .science that has purpose to leam nature as ff r.s, if
begin to ask about for what science will use? How is the authority of
science research? ln this occasion, the responsibility and integrity of
scienfrsf rs fesfed. Study of axiology to psychology can be understood
well
we use theory of morality. Awrding to theory of morality,
science should be purposed for human kindness without humaliating
the human values and changing the human essence. The truth that
can reached by philosopy and science will never end and go on
processlng and become. And those are signs that human, his
thinking and creation arc relative. But the truth consider identicat to
The Maker of truth.

if

Kata Kunci: axiology, psychology, philosopy.

A. Pendahuluan

QnS anusia dalam kehidupannya diberi perangkat untuk
,rl
r 7 tV- beresistensi dengan lingkungannya" yakni otak, hati dan

nafsu. Otat Uetcerja disebut berhkir, hati bekerja disebut
merasa dan nafsu berkeinginan disebut mau. Perbedaan manusia
dengan hewan adalah manusia mampu menata otaknya untuk berfikir
dan menata hatinya untuk merasa serta menata nafsunya untuk
berkemauan. Penataan tersebut meliputi ia tahu mana batas yang boleh
difikirkan dan mana batas yang tidak boleh, mana batas yang boleh
dirasakan serta mana batas wilayatr yang pantas dikendaki dan mana
batas wilayah yang tidak pantas dikehendaki. Kemauan manusia untuk
menata kerja otak, hati dan nafsu inilah yang mengakibatkan manusia
mampu bereksistensi dan membedakan dirinya dari makhluk lain.

Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan dan
unhrk apa sesuatu itu dilakukan selalu tergantung pada tatanan nilai
yang mengiringi hukum dan norma hidup manusia. Ilmu, seni dan
agama sebagai satu cipta, rasa dan karya manusia menyatu dan
205
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terintegrasi dalam satu sistem pengetahuan yang disebut dengan
filsafat. Memulai filsafat adalah tahu apa yang harus difikirkan dan
tahu apa yang tidak harus dipikirkan.
Aksiologi ilmu sebagai bagian terakhir dari proses kerja ilmu,
merupakan hal penting yang harus dijadikan nilai hikmah dalam
pembahasan filsafat ilmu. Filsafbt adalah pemikiran, sedangkan ilmu
adalah 'kebenaran'. Gampangnya, filsafat ilmu adalah pemikiran
tentang kebenaran. Apakah benar itu benar? Kalau itu benar maka
berapa kadar kebenarannya.? Apakah ukuran-ukuran kebenaran itu?
Di mana otoritas kebenaran itu? Dan apakah kebenaran itu abadi?
Tujuan filsafat dan ilmu yakni sama-sama mencari kebenaran. Hanya
saja filsafat tidak berhenti pada satu garis kebenaran, tetapi ingin terus
mencari kebenaran kedua, ketiga dan seterusnya ru-pui habis
energinya Sedangkan ilmu kadang sudah merasa cukup puas dengan
satu kebenaran dan bila ilmu itu disuntik dengan fit*rut utiu,
pemikiran maka ia akan bergerak maju mencari kebenaran lain lagi.
Filsafat diibaratkan energi dan ilmu umpama mesin listrik. Jika

energi dipasok

ke turbin mesin, mnka mesin akan bekerja

menghasilkan setrum yang dipakai untuk menyalakan lampu yang
memancarkan cahaya. Filsafat dan ilmu bahu-membahu mengusung
kebenaran, namun kebenaran filsafat dan kebenaran ilmu masii tetai
saja bersifat relatif sebagai proses yang tidak pemah selesai.

B. Pembahasan
Kata ilmu berasal

bahasa arab yaitu 'alima yang bera*ti
"pengetahuan." Pemakaian kata itu dalam bahasa lndonesia di
ekuivalenkan dengan istilah science, science berasal dari bahasa latin

yaitu scio, scire yang berarti .iuga pengeteht an. Ilmu adalah
pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem
menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk
menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. untuk
mengetahui hakikat ilmu kita harus mengetahui ilmu dari segi
ontologi, epistimologi dan aksiologi. ontologi ilmu menceritakan apa
hakikat dari ilmu dan dari mana asal sumber ihnu tersebut.
Epistimologi, menceritakan bagaimana proses ilmu itu disusun dan
dibangun dan kaidah-kaidah yang diterapkan serta prinsip yang
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digunakan, kemudian dengan aksiologi akan diceritakan apa tujuan
ilmu itu disusun serta hikmah ilmu tersebut untuk kemaslahatan
manusia. (Rasyidiq 1999 :6)

Dalam situs kamus filsafat, aksiology diartikan

sebagai

"Branch of philosophy that studies judgments about value, including
those of both aesthetics and ethics. Thinking about value at this
general level commonly emphasizes the diversity and
incommensurability of the many sorts of things which have value for
els. " Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari
penilaian tentang nilai; estetika maupun nilai etika. Nilai secara umum
menekankan keberagaman berbagai hal yang memiliki nilai bagi kita.

Aksiology merupakan ilmu tentang nilai yang memberikan
suatu tujuan dan cara yang dapat dipercaya untuk menangkap
kekuatan yang dinamis yang menghasilkan keputusan-keputusan
sebagai kesempatan untuk berkembang. Ilmu mengenai aksiologi
secara formal ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Robert S.
Hartman, yang dinominasikan memperoleh penghargaan Nobel pada
tahun 1973, sebelum ia meninggal. Profil nilai menurut Hartman,
lnstrumen mengukur kapasitas seseomng untuk berpikir dan membuat
pertimbangan nilai. Melalui aksiologi kita dapat mematrami kekuatan
yang datang bersama-sama untuk membuat suatu keputusan dengan
mengukur proses berpikir yang memimpin ke arah keputusan

Aksiologi meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif

dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan
sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi
berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau visi
materil. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi
sebagi srsatu condition sine quanon yang wajib dipatuhi dalam
kegiatan kit4 baik dalam melakukan penelitian maupun dalam
menerapkan itmu (Wibisono, 2004 : I 3)

Brameld membedakan tiga bagian di dalam aksiologi, yaitu

1.

2.

:

Tindakan moral (morol conduct), bidang ini melahirkan disiplin
khusus yakni etika;
Ekspresi keindahan (esthetic expression), yang melatrirkan estetika
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3.

Kehidupan sosio politik (socio political ltfe), yang melahirkan
ilmu filsafa sosio politik. (Syam, 1986 : 34-360).

Nilai harus diuji dan diintegrasikan di datam

kehidupan

manusia dan membinanya di dalam kepribadian. Karena untuk
mengatakan sesuatu itu bemilai baik, bukanlah suatu yang mudah.
Apalagi menilai dalam arti yang mendalam untuk membina dalam
kepribadian yang ideal.

Secara umum scope pengertian nilai adalah tak terbatas.
Maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam raya ini adalah

bernilai. Dalam ensikolopedi Britanica dikatakan bahwa nilai itu
adalah suatu penetapan atau suatu kualitas sesuatu objek ytrry
menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Perkembangan
penyelidikan ilmu pengetahuan tentang nilai menyebabkan bermacammacam pandangan manusia tentang nilai-nilai. Begitu juga sejarah
peradaban manusia mengenai masalah-masalah nilai tetaplah
merupakan problem, walau selama itu puta manusia tetap tidak dapt
rnengingkari efektivitas nilai-nilai di dalam kehidupannya misalnya
pada kaurn penganut shopisme dengan tokoturya pitagoras (491-4i1
sM) berpendapat bahwa nilai itu bersifat normatif dan obyektif serta
berlaku umum maksudnya ialah "bahwa sikap,,, tingkah laku dan
ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan kualitas baik dan buruk.

1. Bentuk

dan Tingkat Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan
subyeh manusia. Sesuatu yang dianggap bemilai jika pribadi itu
merasa bahwa segala sesuatu bemilai. Dengan demikian, tujuan itu
ialah menuju kebaikan serta keluhuran dari manusia itu sendiri di
samping itu adanya perMaan nilai itu secaria objektif dan subyektif.
Burbecher membedakan nilai ifu ke dalam dua bagian yaitu : nilai
intrinsik dan instrumental. Nilai instrumental ialah nilai yang
dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Selanjutnya,
nilai intrinsik adalah yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang
lain melainkan di dalam dirinya sendiri.
Menurut alimn realisme, kualitas nilai tidak dapat ditentukan
secara konseptual terlebih dahulrr melainkan tergantung dari apa atau
bagaimana keadaannya bila dihayati oleh subyek tertentu dan selanjut-
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nya akan tergantung pula dari sikap subyek tersebut. Namun, ada juga
yang membedakan bentuk nilai itu berdaqarkan apakah bidang itu
efektif dan berfungsi misalnya nilai moral, nilai ekonomi, dst.

Pembagian tingkat perkembangan menurut Augus Comte
dibagi menjadi tiga, yaitu: tingkat theologis, tingkat metafisik dan
tingkat positif, Di mana tingkat theologis adalah tingkat pertama,
kemudian metafisis tingkat kedua dan sebagai tingkat yang paling
atas apabila manusia telah menguasai pengetahuan eksakta berarti
manusia itu telatr mencapai tingkat positif (Noor Syam, 1986 :132)..

2.

Pandangan Aksiologi

Aksiologi menyangkut nilai-nilai yang berupa pertanyaan,
apakah yang baik atau bagus itu. Pandangan aliran filsafat terhadap
nilai berbeda-beda.

a.

Teori nilai menurut ldealisme

Penganut idealisme berpegang bahwa hukum-hukum etika
adalah hukum kosmos, karena itu seseorang dikatakan baik jika
banyak interaktif berada di dalam dan melaksanakan hukum-hukum
itu Menurut idealisme bahwa sikap, tingkatr laku dan ekspresi
perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk.
George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran
realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak
dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, perhatian
dan pengalaman seseorang turut menentukan adanya kualitas tertentu.
Walaupun idealisme menjunjung asas otoriter atau nilai-nilai, namun
juga tetap mengakui bahwa pribadi secara aktif bersifat menentukan
nilai-nilai itu atas dirinya sendiri (memilih dan melaksanakan).

b.

Teori nilai menurut Realisme

Prinsip realisme adalah melalui asas ontologi yakni bahwa
sumber semuzr pengetahuan manusia terletak pada keteraturan
lingkungan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa mengenai masalah
baik-buruk khususnya dan keadaan manusia pada umumnya, realisme
bersandarkan atas keturunan dan lingkungan. Perbuatan seseorang
adalah hasil perpaduan yang timbul sebagai akibat adanya saling
hubungan antarapembawa fisiologis dan pengaruh dari lingkungan.
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Teori nilai menurut Progressivisme

Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan
demikian adanya pergaulan. Masyarakat menjadi wadah timbulnya
nilai-nilai. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan
ada bila menunjukkan kecocokan dengan hasil penguj ian y ang dialami
manusia dalam pergaulan manusia. Manusia di dalam hubungannya
dengan sesama dan dengan alam semesta ini tidak mungkin melakukan sikap ngtral. Karena pada dasarnya manusia itu sudah tentu mempunyai watak manusiawi seperti cint4 benci, simpati, hormat, antipasti dan lain sebaginya. Kecenderungan untuk cinta, benci, simpati
dan lainya itu merupakan suatu sikap. Setiap sikap yang ada adilah
konsekuensi dari pada suatu penilaian, apakah penilaian itu didasarkan
atas azas-azas subjektif emosional belaka (Barnadib, 19g7 :3 r-32).
Progressivisme dianggap sebagai the liberar road of culture
(kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan) yakni bahwa nilainilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan
terbuka. Dan menuntut pribadi-pribadi penganutnya harus memiliki
sikap terbuka dan berkemauan baik sambil mendengarkan kritik dan
ide-ide lawan sambil memberi kesempatan kepada mereka untuk
membuktikan argument tersebut (Arifin, 1987 : 183)
d. Teori nilai menurut Rekonstruksionisme
Dalam proses interaksi sesama manusia, diperlukan nilai-nilai.
juga
Begitu
halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan
alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral, akan tetapi
manusia sadar ataupun tidak sadar telatr melakukan proses penilaian
yang merupakan kecenderungan manusia. 'fetapi, secara umum ruang
lingkup tentang pengertian "nilai" tidak terbatas.
Menurut Imam Barnadib, bahwa aliran Rekonstruksionisme
memandang masalah nilai berdasarkan azas-azas superanatural yakni
menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdaqarkan prinsip
nilai teologis. Hakikat manusia adalah emanasi (pancaran) yang
potensial yang berasal dari dan dipimpin oleh ruhan dan atas dasar
inilah tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahuinya.
Kernudian, manusia sebagai subyek telah memiliki potensi-potensi
kebaikan dan keburukan sesuai dengan kodratnya. Kebaikan itu akan
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tetap tinggi nilainya bila tidak dikuasai oleh hawa nafsu belak4
karena itu akan mempunyai peran untuk memberi penentuan.

e.

T'eori

nilai menurut Perennialisme

Perenialisme memandang masalah nilai berdasarkan a?as- azas
supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Dengan az-as
seperti ini, aksiologi juga didasarkan atas prinsip teologi dan
supernatural, khususnya dalam tingkah laku manusia maka manusia
sebagai subyek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan
kodratnya, di samping itu adapula kecenderungan-kecenderungan dan
dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. (Noor Syam, 1986 :316)
Masalah nilai itu merupakan hal yang utama dalam Perenialisme, karena ia berdasarkan pada rxas-azas supernatural yaitu menerima keuniversalan yang abadi, khususnya tingkah laku manusia. Jadi
hakikat manusia itu yang pertama-tama adalah pada jiwanya. Oleh
karena itulah hakekat manusia itu juga menentukan hakikat perbuatanperbuatanny4 dan persoalan nilai adalah pesoalan spriritual. Dalam
aksiologi, prinsip pikiran itu bertahan dan tetap berlaku. Secara etika
tindakan itu ialah yang bersesuaian dengan sifat rasional seorang,
karena manusia itu secara alamiah condong kepada kehaikan.

Jadi, manusia sebagai subyek dalam bertingkah laku telah
memiliki potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya di samping
adapula kecenderungan-kecendenrngan dan dorongan-dorongan ke
aratr yang tidak baik. Tindakan yang baik adalah yang bersesuaian
dengan sifat rasional (pikiran) manusia. Kodrat wujud manusia yang
periama-tama adalah tercermin dari jiwa dan pikiriannya yang disebut
dengan kekuatan potensial yang membimbing tindakan manusia
menuju pada Tuhan atau menjauhi Tuhan, dengan kata lain melakukan
kebaikan atau kejahatan. Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri
pada Tuhan sesudah tingkatan ini baru kehidupan berfikir rasional.

Teori kritis aksiologi terdiri atas dua unsur-unsur: hak
kekayaan dan demokrasi. Perspektif ini terlihat rasial sistemik tak
terukur dalam perubahan, sistem ketenaga-kerjaan, dan sistem yang
bidang pendidikan. Teori kritis yakiu bahwa rasisme itu adalatr suatu "
segi hidup yang endemik di (dalam) masyarakat dan kenetralan itu,
obyektifitas, buta wama, dan meritokrat semua diragukan mem211
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Peradaban barat dibangun meniru

inequas, bukan menciptakan ras yang tidak dominan.

3.

Aksiotogi llmu

"Pengetahuan ('ilm) boleh merupakan suatu persepsi terhadap
esensi segala sesuatu, mahiyot "suatu bentuk persepsi yang bersahaja
yang tidak disertai oleh hukum atau boleh merupakan opp"rsepii;
yaitu hukurn bahwa sesuatu hal adalah hal itu" (Ibn Iftaldun, 20b0:
669)- "Ilmu itu harus dinilai dengan konkrit- Hanya kekuatan intetektual yang menguasai yang konkritlah yang akan memberi kemungkinan kecerdasan manusia itu melampaui yang konkrit,
lMuhammad
Iqbal,l966:129). Menyimak dari pandangan Ibn Khardun dan Iqbal
tentang ilmu, dapat ditarik satu garis lurus bahwa ilmu atau realitas
kebenaran akan hadir secara utuh dalam persepsi individu, walaupun
dalam pemahaman bisa berbeda atas suatu realitas atau obyek.
Kehadiran secara utuh dari suatu obyek terhadap subyek adalah suatu
realitas yang tak bisa dielakkan" Inilah yang oleh Iqbal dikatakan
bahwa ilmu itu harus dinilai dengan konkrit, yakni ilmu harus bisa
terukur kebenarannya.
Saat ini ilmu sudah bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu
sendiri atau dengan perkataan lain, ilmu bukan iagi merupakan sarana
yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya namun juga
menciptakan tujuan hidup itu sendiri. Menghadapi kenyataan r.perti
ini, ilmu yang pada hakikatnya mempelajari alam sebagaimana adanya
mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharuJnya: untuk apa
sebenarnya ilnu itu harus dipergunakan? Di mana batas wewenang
penjelajahan keilmuan? Dalam hal ini tanggung jawab dan integritas
seorang ilmuwan diuji. Dalam kurun kurang lebih dua setengahlbad
terjadi pertarungan antara ilmu yang ingin terbebas dari nilai-nilai di
luar bidang keilmtran dan ajaran-ajaran di ltrar bidang keiimuan yang
ingin menjadikan nilai-nilainya sebagai penafsiran metafisik keilmuan. Dalam kurun ini para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu
yang bendasarkan penafsiran alam sebagainana adarrya dengan semboyan"ilmu yang bebas nilaf'. Setelah ilmuwan mendapat kemenangan, ilmu memperoleh otononomi dalam melakukan penelitiannya
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dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Mendapatkan
otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik ini
maka dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya.

Namun demikian, pada tahap pengembangan konsep ilmiatr
secara falsafati terdapat masalah moral yang ditinjau dari segi
ontology keilmuan, sedangkan dalam tahap penerapan konsep terdapat
masalah moral ditinjau dari aksiologi keilmuan. Kehadiran etika dan
moral menjadi semakin dirasakan, sikap pandang bahwa'lilmu adalah
bebas nilai" semakin ditinggalkan. Dihadapkan dengan masalah moral
dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini
para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan
pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap
nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini
tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada
orang lain untuk mempergunakannya; apakah pengetahuan itu
dipergunakan untuk tujuan yang baik, ataukah dipergunakan untuk
tujuan yang buruk. Golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa
netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik
keilmuan, sedangkan dalam penggunaanya, bahkan pemilihan obyek
penelitian, maka kegiatan keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan obyek penelitian, maka kegiatan keilmuan
harus berlandaskan asas-asas.

Golongan pertama" ingin melanjutkan trasisi kenetralan ilmu
total sedangkan golongan kedua mencoba menyesuaikan
kenetralan ilmu secara pragmatis berdasarkan perkembangan ilmu dan
masyarakat. Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada:

secara

(l) ilmu

secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh
manusia yang dibuktikan dengan adanya dua perang dunia yang
mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan
(2) ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoteric sehingga
kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang
mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan,
(3) ilmu telah berkembang sedemikian rupa dimana terdapat
kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan
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kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi
genetika dan teknik perubahan sosial (social engineering)
Berdasmkan ketiga hal ini maka golongan kedua berpendapat
bahwa ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia
tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan.
Tidak mengakui nilai absolut tetapi menolak pula nilai yang bersifat
subjektif seperti yang berlaku dalam nilai estetis.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Nlurudin, 2001)

moral berarti ajaran baik-buruk yang diterima umum mengenai
perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti,
susila. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik
burulq berakhlak baik. Menurut Immanuel Kant (Magnis Suseno,
1992), moralitas adalah hal kenyakinan dan sikap batin dan bukan hal
itu aturan hukum
negara, agama atau adat-istiadat. Selanjutnya dikatahan bahwa,
kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaanya pada hatinya
sendiri. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat
terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati
manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti
apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.
sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah

Konsep Kant tersebut selanjutnya dikembangkan dan dikritisi
oleh Hegel. Hegel mengemukakan bahw4 konsep moralitas yang
dikemukakan oleh Kant adalah "abstrak" karena tidak memperhatikan
bahwa manusia dengan otonominya, jadi suara hatinya selalu sudah
bergerak dalam ruangan yang ditentukan oleh struktur-struktur sosial
yang mewadahi tuntutan-tuntutan moral juga. Dengan demikian bagi
Hegel kebebasan manusia bukan sekedar sikap otonomi batin,
melainkan merupakan hakekat seluruh kerangka sosial didalam
manusia merealisasikan diri. Ini berarti bahwa kebebasan harus
terungkap dalam tiga lembaga yang satu sama lain berhubungan
secara dialektis, yaitu: (a) hukum, (b) moralitas individu, dan (c)
tatanan sosial moral (* Sittlichkeit").
Jadi perbedaan pandangan antara Kant dengan Hegel tentang
moral sebenarnya hanya relatif, yaitu Hegel menganggap bahua Kant
berlebihan dan abshak. Menurut Hegel apabila kehidupan masyarakat

2L4

Telaah Al*iologi llmu Terhadap Psikologi
(I'{urhayani )

normatif yang rasional dan menghormati
kebebasan, tak perlulah subjek setiap kali mengeluarkan begitu
banyak tenaga batin. Ia dapat mengandalkan tatanan normatif itu. Ia
boleh "ikut-ikutan" dengan pandangan serta tatanan moral masyarakat. Akan tetapi hanya tidak berseberangan dengan suara hatinya.
Apabila kesadaran moral subjek meragukan tatanan moral sosial itu,
maka ia harus secara otonom mencari apa yang sebenarnya menjadi
kewajibanny\ ia tidak boleh mengikuti apa yang diharapkan oleh
dida^sarkan pada tatanan

lingkimgannya (Magnis Suseno, 1992>.
Selaras dengan pendapat tersebut, Kattsoff (1996) menambahkan bahwa moral seseorang dapat ditilik dari pandangan subjektivitas

(kebenaran menurut pandangan pribadiArati nurani) dan kombinasi
pandangan subjektivitas dengan pandangan objektivitas (kebenaran
menurut pandangan pribadi dan orang lain/tatanan nilai masyarakat).
Dan masyarakat pada umumnya menganut pendapat bahwa hirarki
nilai dalam kehidupan manusia adalah identik dengan hirarti tingkattingkat kebenaran, sebab kebenaran ialah nilai izu sendiri.
Tujuan filsafat dan ilmu yakni sama-sama mencari kebenaran.
Hanya saja filsafat tidak berhenti pada satu garis kebenaran, tetapi
ingin terus mencari kebenaran kedua ketiga dan seterusnya sampai
habis energinya. Sedangkan ilmu kadang sudah meftrsa cukup puas
dengan satu kebenaran dan bila ilmu itu disuntik dengan filsafat alias
pemikiran maka ia kan bergerak maju untuk mencari kebenaran yang
lain lagi. Kebenaran yang didapatkan oleh filsafat dan ilmu tak
pernah selesai dan terus berproses dan menjadi, ymg daltrn hukum
dialektika (Thesis, Antithesis, Sinthesis) dan seterusnya sebagai
tanda bahwa manusia, pemikirannya dan ciptaannya bersifat relatif.
Sedangkan kebenaran itu sendiri identik dengan Pencipta kebenaran.
Oleh karena itu, yang Maha Benar hanyalah Allah SWT (QS 34: 48)

Dalm filsafat illuminqsi, "Tuhan kosmos ini adalatr Sumber
Cahaya, yang dari-Nya wujud diri yang beradiasi memancarkan suatu
cahaya yang menyingkap semrra wujud, dan ketika tiada lagi dunia
privasi, non-wujud, dan kegelapan bersanding dengan dosa. Menurut
epistimologi illuminasi, pengetahuan diperoleh ketika tidak ada
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rintangan antara keduanya. Dan hanya dengan begitu, subyek
mengetatrui dapat menangkap esensi obyek" (hiai,1998: l3)

Nilai yang ada adalah nilai yang bersifat bio-psikologis
ekonomik historis. Dasar tingkah laku moral adalah pengetahuan
ilmiah serta cinta dan simpati manusia. Pertimbangan-pertimbangan
moral yang tertanam dalam diri pribadi melalui proses pendidikan dan
sosialisasi menjadi dasar kemauan bebas dalam menentukan pilihan
norrna-norrna yang tertanam dalam kebiasaan-kebiasaan berfirngsi
motivatif bersifat mewaj ibkan.
4. Telaah Aksiologi Terhadap Aliran psikologi

a.

LandasanJitosofik (itsafot ilmu) aliran behaviorisme

Landasan filosofik dari aliran behaviorisme sangat dipengaruhi
oleh positivisme. Positivisme berakar dari empirisme yang pertama
kali digunakan oleh Saint simon (Muhajir, 1998 :6r). prinsip filosofik
Positivisme dikembangkan oleh empirist lnggns Francis Bacon 1960.

Tesis positivisme adalah bahwa pengetatruan adalah satusatunya yang valid dan fakta-fakta sajalah yang dapat menjadi obyek
pengetahuan. Dengan demikian, positivismen menolak keberadaan

segala kekuatan atau subyek di belakang faktq menolak segala
penggunaan metoda diluar yang digunakan untuk menelaah fakta.

Telaah aksiologi terhadap aliran behaviorisme yang menempatkan fbktor belajar sebagai faktor penting akan dapai didekati
dengan teori moral imperatif dari Immanuel Kant. rmmanuel kant
mengemukakan bahwa manusia berkewajiban melaksanakan moral
imperatif. Pada satu sisi, dengan moral imperatif, manusia masingmasing bertindak baik, bukan karena ada paksaan, melainkan karena
sadar bahwa tindakan baik orang lain adalah mungkin merugikan kita
dimana terlihat disini pentingnya aspek belajar dalam kehidupan
manusia. Pada sisi lain dengan moral imperatif itu, semua orang
menjadi mengakui masing-masing otonominya. Dilihat dari segi
rekayasawan, teori moral ini lebih mengaksentuasikan pada kewajiban
dan otonomi serta tanggung javrab rekayasawan.

b. Landasanfilosofik (ilsafat

ilmu) psilalogi Gestalt
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Telaah filosofik psikologi gestalt dapat didekati

dengan
fenomologi yang dikemukakan oleh Heidegger. Fenomonologi adalah

deskripsi tentang data pengalaman langsung yang berusaha memahami bukan menerangkan gejala-gejala. Van Kaam (1996)
merumuskan sebagai metode dlam psikologi yang berusaha untuk
menyingkapkan dan menjelaskan gejala-gejala tingkah laku sebagaimana gejala tingkah laku itu mengungkapkan dirinya secara langsung
dalam pengalaman.

Fenomenologi sebagaimana dalam yang terdapat dalam
psikologi gestalt dan Erwin Straus pertama kali digunakan untuk
meneliti gejala-gejala dari proses-proses psikologis seperti persepsi,
belajar, ingatan, pikiran dan perasaan, tetapi tidak digunakan untuk
meneliti kepribadian.

Telaah aksiologi terhadap aliran psikologi Gestalt dapat
didekati melalui teori keadilan. Terdapat dua teori keadilan, menurut
Rawls yaitu : l) bahwa setiap oftu1g memiliki persamaan hak atas
kebebasan yang sangat luas hinga kompatibel dengan kebebasan hak
oftn1g lain; 2) ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian
rupa sehingga keduanya menjadi bermanfaat bagi setiap orang sesuai
harapan yang patut dan memberi peluang yang sama bagi semua untuk
segalaposisi dan jabatan (Muhajir, 1998 : 156)

c. Landasan FilosoJik (Filsafar llmu) Psikologi Analftik
Psikologi analitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud
banyak dipengaruhi oleh filsafat determinisme dan positivisme
pengetahuan abad XIX. Analisa terhadap pandangan psikoanalitis
berkaitan dengan tugas terapis yaitu observasi dan interpretasi perilaku. Selain itu pandangan psikoanalitis terhadap kepribadian juga
sejalan dengan epistemologi positivisme kritis dari Mach dan
Avenerius, yang lebih dikenal dengan empiriocritisisme. Menurutnya,
fakta menjadi satu-satunya jenis unsur unttrk membangun realitas.
Realitas keduanya adalah sejumlah rangkaian hubungan beragam hal
indrawi yang relatif stabil.unsur indrawi tersebut dapat berupa fisik
maupuh psikis. (Muhajir, 1998 : 64).
Telaah aksiologi terhadap psikologi analitis adalah akan tepat
dan jalan tengah

jika didekati dengan teori moral tentang keutamaan
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yang baik dari Aristoteles. Aristoteles mengetengahkan tendensi

memilih jalan tengah yang baik antara terlalu banya (ekses) dan terlalu
sedikit (defisiensi). Keberanian merupakan jalan tengah antara
kenekattin dan kepengecutan. Kejujuran merupakan jJan tengah
antara pembukaan segaia yang menghancurkan dengan menyembunyikan segala sesuatu. Teori rnoral shngat rearistik, dimana dalam
mengatasi konflik dilakukan dengan mencari jalan yang terbaik.
d. Landasanfilosofik (filsafat ilmu) aliran Humanistik
Psikolog yang berorientasi humanistik mempunyai satu tdran,
mereka ingin memanusiakan psikoiogi. Mereka ingin membuat itudi
psikologi sebagai studi tentang "apa rnakna hidup sebagai seofturg
manusia". Martin Fleidegger yang semula dikenal sebagai filoso}
eksistensialis, sejak 1947 dengan bukunya Letter of humanism mulai
dikenal perubahannya" dan selanjutrya d.ikenal sebagai tokoh yang
memberi landasan ontology rnoclern yang phenomenologist. Menurutnya" humanisme dapat berakar pada dataran metafisik atau setidaknya
pada sesuatu yanrg Iebih tinggi dan berakar pada konsep human being
sebagai animal rasional.

Telaah aksiologi terhadap aliran humanistik dapat didekati
dengan teori etika hak asasi manusia dari John Locke (lazz-fi0+1.

Dalam teori etika ini hak asasi ditafsirkan sangat individualistik
dimana hak kebebasan individual pada hak negatifnya menjadi tidak

mencampuri kehidupan or€mg lain. Melden (1,977) berpendapat bahwa
hak moral kebebasan individu mempunyai saling kiterkaitan antar

individu.

e.

Landasan Filosofik (Filsafat llmu) Aliran Kognitif

Aliran kognitif mempunyai landasan fiiosofis rasionalisme,
dengan tokohnya Descartes, Spino:a dan Leibniz. Dalam rasionalisme, usaha manusia untuk memberi akal keparla suatu kedudukan
yang berdiri sendiri. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber
pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal (rasio).
Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akalrah yang memenuhi
syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah.
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Telaah aksiologi aliran kognitif dapat didekati dengan melalui
teori keadilan. Terdapat dua teori keadilan, menurut Rawls yaitu : 1)
bahwa setiap orang memiliki persamaan hak atas kebebasan yang
sangat luas hinga kompatibel dengan kebebasan hak orang lain; 2)
ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga
keduanya menjadi bermanfaat bagi setiap omng sesuai harupan yang
patut dan memberi peluang yang sama bagi semua untuk segala posisi
dan jabatan (Muhajir, 1998 : 156)

f.

Landasan Filosofik (Filsafat llmu) Psikologi Elesistensial

Psikologi eksistensial tidak mengkonsepkan perilaku sebagai
akibat dari perangsangan dari luar dan kondisi-kondisi badaniah.
Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan hanya ia sendiri yang
bertanggung jawab terhadap eksistensinyaa (Hall, 1993 :193).

Martin Heidegger dan Karl Jaspers merupakan pencipta
filsafat eksistensialisme pada tahun 1883-1969. Ide pokok dalam
ontology Heidegger (ontology adalah cabang filsafat yang membahas
tentang ada atau eksistensi) menyatakan bahwa individu adalah yang
ada di dunia. Manusia memiliki eksistensi dengan mengada di dunia,
dan dunia memiliki eksistensinya karena terdapat suatu Ada yang
menyingkapnya. (Hall, 1993 :1975)
Telaah aksiologi terhadap psikologi eksistensial dapat didekati
dengan teori etika hak asasi manusia dari John Locke (1632-1704).
Dalam teori ini hak asasi ditafsirkan sangat individualistik dimana hak
kebebasan individual pada hak negatifirya menjadi tidak mencampuri
kehidupan orang lain. Melden (1977) berpendapat batrwa hak moral
kebebasan individu mempunyai saling keterkaitan antar individu

4.

Aksiologi Ilmu dan konseling

Banyak ahli sependapat bahwa di dalam pribadi yang sehat
terdapat aspek-aspek yang berinteraksi secara terpadu. Ia bisa
mempersepsikan diri secara realistis, bisa menyesuaikan dorongan dan
keinginan dengan nilai moral yang ada, ia memahami sistem nilai
yang dimiliki sehingga ia memahami pula apa dan sejauhmana sesuatu
boleh dan tidak boleh dilakukan. Di lihat dari sudut ini, hakikat dan
falsafah tujuan konseling adalah membantu seseorang agar mencapai
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prestasi. untuk membantu hal ini, perlu dilatarbelakangi oleh dasar
falsafah dalam konseling, bahwa ada kepercayaan terhadap martabat
dan harga diri seseorang, bahwa ada pengakuan terhadap kebebasan
dari seseorang untuk menentukan nilai dan keinginannya sendiri.

Dalam kenyataannya, tidak mungkin menghindari bahwa
dalam proses konseling yang antara lain bertujuan mengubah sistem
nilai dalam diri klien namun falsafahnya harus tetap ada yakni
menghargai sistem nilai yang dimiliki klien sehingga tidak ada istilah
'dan paksaan.
keharusan
Ada 3 kelompok telaah aksiologi yang
mendasari konseling, yaitu :Filsafat Essensialisme

Filsafat ini menerima asumsi bahwa manusia merupakan satusatunya makhluk yang memiliki akal, dan fungsi utamanya adalah
mempergunakan akal untuk mengetahui dunianya. Kebenaran itu

adalah absolut dan manusia menemukan kebenaran dengan
membedakan yang esensial dan yang tidak. Kepercayaan terhadap
nilai absolut menyulitkan konselor karena akan sulit menerima

kebebasan dari klien untuk mengembangkan nilai-nilainya sendiri.

1.

Progresivisme

Filsafat progresivisme muncul sebagai akibat dari meluntumya
_
kepercayaan terhadap

konsep nilai absolut. Suatu fakta akan berharga
dilihat dari kegunaannya dan bukan universalitasnya. Nilai adalah
sesuatu yang bersifat pribadi dan kebenaran adalah sesuatu yang

dinamis karena berada dalam dunia yang selalu berubah. Konsep dasar
progresivisme jika digunakan secara utuh akan menyulitkan konselor
karena patokan dan ukuran yang dipakai adalah lingkungan dan
masyarakat luas. Misalnya masalah penyesuaian
yang
berhubungan dengan integrasi kepribadian dan kesehatan mental,
karena
mengecilkan arti individualitas dan faktor yang
mempengaruhi gambaran individualitasnya.

diri

itu

2.

Eksistensialisme

Konsep dasar filsafat ini adalah kerinduan manusia untuk
mencari sesuatu yang penting dan bermakna dalam dirinya. Beck
menyusun faham dasar sebagai konsep dasar falsafhh untuk konseling
yaitu diantaranya :
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Setiap pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri
Orang harus menganggap orang lain sebagai obyek dari nilai-nilai
sebagai bagian dari perhatiannya.

Manusia tidak bisa digolongkan sebagai baik atau jahat dari
asalnya. (Gunarsa, 1996

:3

C. Penutup
Aktualitas filsafat ilmu dalam perkembangan psikologi sejak
awal hingga kini terletak pada landasan {ilosofis, dalam kaitannya
pada perkembangan psikologi secara umum khususnya aliran-aliran
psikologi serta beberapa bentuk terapan psikologi. Benang merah
yang tampil adalah perkembangzur psikologi dari awal hingga kini
tetap diwamai filsafat ilmu, terutama dalam penelusuran bidangbidang kajian psikologi yang lebih baru.

Filsafat ilmu bertugas memberi dasar filosofis untuk minimal
memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmiah. Secara
substansif frrngsi pengembangan tersebut memperoleh pembekalan
dari disiplin ilmu masing-masing, agar dapat menampilkan teori
substantif. Selanjutnya secara teknis diharapkan dengan dibantu
metodologi, pengembangan ilmu dapat mengoperasionalkan
pengembangan konsep, dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masingmasing.
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PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA
PEMBETAIARAN IPA DI MI/SD

Nirwana Anas
Abstract: The leaming activities rs an educational process fhaf
provides an opportunity for leamers to develop th€ir potential
abilities become increasingly rising in the aftitudes, knowledge,
and skills necessary for life itself and for society, the nation, and
contibute to the well being of mankind. ltself on leaming
science (IPA) includes four main elements, namely attitudes,
processes, products and applications. The leamlng process
according to the 2013 cuniculum must touch three areas:
attitudes, knowledge and skrT/s. Scientific approach has sfeps;
obserue, ask, reason, try and form a network. Thtough a
scientific apprcach is expected to meet the leaming criteion
that not only touches the realm of knowledge but atso attitudes
and skills sfudenfs honed.
Kata Kunci: Pendekatan Saintifik, Pembelajaran IPA.
A. Pendahuluan
lmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari
tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan harrya
penguasrum kumpulan pengetahuan yang berupa fakla-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu
proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana
bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar,
serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di
dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan
pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar seca.ra ilmiah.
Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat
membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar.
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Kemampuan yang ingin
dikembangkan dalam
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intelektual, Contohnya: Berikan siswa kesempatan untuk menggunakan ketrampilan proses, mencari persamaan dan perbedaan, tneramalkan hasil; Tekankan pencarian pola melalui kegiatan enactive. Sebisa
mungkin siswa jangan hanya ditugaskan mencari persamaan,
perbedaan dan perbandingan tetapi juga menemukan hal yang
berlawanan dai pengamatan teiltadap organisme, benda, dan
fenomena; 3) Strategi Kognitif, Contohnya: Dorong siswa untuk
menemukan sendiri cara untuk mengingat informasi dan ide;
Menggunakan model sebagai alat untuk menghafal, diagram, jurnal,
audio tape, atau teknik lain untuk memperkuat ide; 4) Sikap, Contohnya: Pilih konten dan pengalaman yang relevan dengan kehidupan
sehari-hari anak dan lakukan pendekatan yang dapat mengembangkan
sikap positif siswa terhadap sains dan pilih pengalaman sains
sepanjang waktu senggang; dan 5) Perolehan ketrampilan motorik,
Contohnya: Melalui penggunaan pengalaman penemurul terarah
memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan lup, alat
sederhana, alat ukur, dan lain sebagainya.

Ktrikulum Satuan Tingkat Pendidikan, 2006 mengatakan
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah
(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja
dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek
penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SDA{I
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung
melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan
sikap ilmiah.

B. Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran IPA
Menurut Permendikbud,No. 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa proses pembelajaran di MVSD adalah
proses pembelajaran aktil dalam proses pembelajaran disediakan
waktu yang lebih panjang karena dalam proses pembelajaran peserta
didik diharukan melalui latihan untuk mengamati, menanya, mengasosiasi dan berkomunikasi. Selanjutnya dikatakan pembelajaran aktif
di MVSD melalui pendekatan saintifik @ermendikbud,2013).
Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran
sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, men-
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coba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. pendekatan
saintifik (scientific) disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi,
menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode
pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. oleh karena itu,
banyak pandangan yartg menyatakan bahwa pendekatan sama artinya
dengan metode.

Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang menginspirasi
atau melatarbelakangi pemmusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah
(scientific teaching) merupakan bagian dari pendekatan pedagogis
pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi
penerapan metode ilmiah.

Kemendikbud (2013) memberikan konsepsi tersendiri bahwa
pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran didalamnya mencakup komponen: mengamati, menany4 mencoba, mengolah,
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Komponen-komponen tersebut seyogyanya dapat dimunculkan dalam setiap praktik pembelaj aran, tetapi bukanlah siklus pembelaj aran

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik
dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas
perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses keda yang
memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan pealaran
induktif (inductive reasoning) ketimbang penalaran deduktif
(deductive reasoning). Penalaran deduktif melihat f,enomena umum
untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. SebaliLryu, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik rrntuk
kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. sejatinya, penalaran
induktif menempa&an bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang
lebih luas. Metode ilmiah umwnnya menempatkan fenomena unik
dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan
simpulan umum.

Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi

atas

suatu atau beberapa fenomena atau gejala memperoleh pengetahuan
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baru, atau mengoreksi dan memadukan pengeahuan sebelumnya.
Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry)
harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi,
empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.
Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas
pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah
informasi atau data, menganalisis, kemudia memformulasi, dan
menguji hipotesis.
Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif
hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. I{asil
penelitian membuktikan bahwa pada pembelaj aran tradisional, retensi
informasi dari guru sebesar 10 % setelah 15 menit dan perolehan
pemaharnan kontekstual sebesar 25o/o. Pada pembelajaran berbasis
pendekaran ilmiah, retensi informasi dari guru lebih dari 90% setelah
dua hari dan perolehan pernahaman kontekstual sebesar 5A-70oh.

Dengan demikian, tampaknya pendekatan saintifik/ilmiah
dalam pembelajaran sangat mungkin untuk diberikan mulai pada usia
tahapan ini. Tentu saja, harus dilakukan secara bertahap, dimulai
dengan penggunaim hipotesis dan berfikir abstrak yang sederhana"
kemudian seiring dengan perkembangan kemampuan berfikirnya
dapat ditingkatkan dengan menggunakan hipotesis dan berfikir abstrak
yang lebih kompleks.
Pendekatan saintifik merniliki kriteria: 1) Materi pembelajaran
berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan
logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan,
legenda, atau dongeng semata; 2) Penjelasan guru, respon siswa, dan
interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang sertamerta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur
berpikir logis; 3) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara
kritis, analistis, dan Gpat dalam mengidentifi.kasi, memahami,
memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran; 4)
Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam
melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi
pembelajaran; 5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional
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dan objektif dalam merespon materi pembelajaran; 6) Berbasis pada
konsep, teori, dan fbkta empiris yang dapat dipertanggungiawabkan;
7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jeras,
namun menarik sistem penyajiannya.

Proses pembelajaran menyentuh

tiga ranah, yaitu:

sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Seperti diagram berikut:

Produttff

lm6tlt

Kcetlt
Alektil

Hasil belajar melahirhan peserta didik yang produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, -klterampilan, dan

pengetahuan yang terintegrasi.

Langkah-langkah pendekatan saintifik: 1) Ranah sikap
menggamit transforrnasi substansi atau materi ajar agar peserta didik
"tahu mengapa"; 2) R.anah keterampilan menggamit transformasi
substansi atau materi ajar agar peserla didik 'lahu bagaimana,,; 3)
Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar
agar peserta didik *tahu apt'; 4) Hasil akhimya adalah peningkatan
dan keseimbangan arttara kemampuan untuk menjadi manusii yang
bark (sofi skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang
meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 5)
I(urikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modem dalam
pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. secara lebih
detail psnerapan rnetode itmiah adatah sebagai berikut:

1.

Langkah-langkah pembelajaran saintifik mengamati

Mengamati mengucamakan kebennaknaan pioses pembelajaran (meaningfull learning). Mengama-ti memiliki keunggulan
tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyat4 peserta didik
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senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja
kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waltu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif
banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta
tujuan pembelajaran.

Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu
didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan
yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta
bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi
pembelajaran yang digunakan oleh guru.
pesertra

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan
menempuh langkah-langkah seperti berikut ini: a) Menentukan objek
apa yang akan diobservasi; b) Membuat pedoman observasi sesuai
dengan lingkup objek yang akan diobservasi; c) Menentukan secara
jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun
sekunder; d) Menentukan di mana tempat objek yang akan
diobservasi; e) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan
dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar;
dan 0 Menentukan cara danmelakukan pencatatan atas hasil
observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder,
video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.
Kegiatan observasi dalam proses pembelajaran meniscayakan
keterlibatan peserta didik secara langsung. Dalam kaitan ini, guru
harus memahami bentuk keterlibatan peserta didik dalam observasi
tersebut. Kegiatan observasi dibagi menjadi: a) observasi biasa
(common observation). Pada observasi biasa untuk kepentingan
pembelajaran, peserta didik merupakan subjek yang sepenuhnya
melakukan observasi (complete observer). Di sini peserta didik sama
sekali tidak melibatkan diri dengan pelakrl objek, atau situasi yang
diamati; b) observasi terkendali (controlled observarion). Seperti
halnya observasi biasa, pada observasi terkendali unhrk kepentingan
pembelajaran, peserta didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan
pelaku, objek, atau situasi yaurLg diamati. Mereka juga tidak memiliki
hubungan apa pun dengan pelaku, objek, atau situasi yang diamati.
Namun demikian, berbeda dengan observasi bias4 pada observasi
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terkendali pelaku atau objek yang diamati ditempaykan pada
ruans
aJau sitrysi yang dikhususkan. Karena ltu, pada pemtehjaran
denea;
observasi terkendali termuat nilai-nilai pircobaan atau
atas diri pelaku atau objek yang diobservasi; dan c)

I
I
ekspeffi; I
otr"**i I
partisipatif Qtarricipant observatin). pada observasi'o*irii",ii- I
peserta didik melibatkan secara rangsung dengan pelaku'ut",
oui"t
yang diamati. Sejatinya, observasi r"*u.u* ini paling tJiim I
I
dilakukan dalam penelitian antropologi khususnya ;il";ir.
I
observasi semacam ini menghmuskan peserta didik melib"tk;
Jil I
pada pelaku, komunitas, atau objek yang diamati. Di
uia**
I
pengajaran batrasa,
dengan
*"nggrroukpenaekatan
iri
Tilulova
I
berarti peserta didik hadir dan..bermukim,'i-"ig.*g oit
*p"i*ti"[
I
atau komunitas tertentu dan pada waktu - tertintu oriru
mempelajari bahasa atau diarek setempat, termasuk
""irt- II
mefiLatkan-;rt
secara langsung dalam situasi kehidupan mereka.
I
selama pros:s pembelajaran, pesertia didik dapat melakukan
I
observasi dengan dua cara peribatan diri. Kedua ;*,
;;;;
I
dimaksud yaitu observasi terstrktur dan observasi tidak
ieistrud: I
seperti dijelaskan berikut ini: a) observasi berstruktur. pada
f
dalam rangka proses pembelajaran, fenomena subjek,
ou.1.t,"b;;;i
ut"u upu
yang ingin diobservasi oleh peserta didik telah-air.nr*rr.*-#; I
I
secara sistematis di bawatr bimbingan guru; dan b)
observasi
tidak I
berstruktur. Pada observasi yang -tidak berstrukt,r ddu*
;"k,
I
proses pembelajaran, tidak ditentukan secara baku
atau rigid menge-nai I
apa yang harus diobservasi oleh peserra didik. Dalam
[".*nrJ-i"i f
peserta didik membuat catatan, rekaman, atau mengingai
J"r"il I
spontas atas subjek, objektif, atau -sitiast
van;
il:ffiHi:*
secara lebih l',as, alat atau instrumen yang digunakan dalam
-""{
melakukan observasi, dapat berupa daftar
rilist),
(rating
scale),
cataan
anekdotal
(anecdotai
,rrord\.'"ututan
fntang
berkala, dan alat mekanikal (mechanical device). Daftar
berupa suatu daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek,
faktor yang akan diobservasi. skala rentang, berupa "ulut

I

I
,kul; I
I
..r J"o"i I
frk;r- I
;t,k I
mencatat gejala atau fenomena menurut tingkatannya. catatan
I
anekdotal berupa catatan yang dibuat oleh peserta aiak aan guru
I
gt
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mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa yang ditampilkan oleh subjek
atau objek yang diobservasi. Alat mekanikal berupa alat mekanik yang

dapat dipakai untuk emotrer atau merekam peristiwa-peristiwi
tertentu yang ditampilkan oleh subjek atau objek yang diobservasi.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta

didik selam observasi pembelajaran disajikan berikut ini: a) CermaL
objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi untuk
kepentingan pembelajaran; b) Barryak atau sedikit serta homogenitas
atau heterogenitas subjek, objek, atau situasi yang diobservasi. Makin
banyak dan heterogen subjek, objek, atau situasi yang diobservasi,

makin sulit kegiatan observasi itu dilakukan. sebelum observasi
dilaksanakan, guru dan peserta disik sebaiknya dan menyepakati cara
dan prosedur pengamatan; dan c) Guru dan peserta- d-idik perlu
memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan sejenisnya, serta
bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi.
Abruscato (1996) mengatakan kegiatan observasi dalam proses
pembelajaran dapat dilakukan berupa aktivitas: a) siswa mengamati
perbedaan ciri-ciri hewan berdasarkan perbedaan tempat t iaup.
Melalui pengamatan langsung di luar kelas atau di tampilkan di dalam
kelas, siswa dapat menjelaskan bagaimana hewan berjalan, berenang
atau terbang. Guru juga dapat memberikan tantangan kepada siswi
unn* mengidentifikasi hewan-hewan yang dapat melakukan ketiga
hal tersebut, misalnya bebek; 2) melalui pengamatan siswa dapat
memberi tanda Kutub utara atau Kutub Selatan pada sebuah magnet
batang dengan mendekatkan pada magnet rain. siswa aupu,
menggantung sebuatr magnet pada bagian tengahnya dan mengamati
afeknya ketika didekatkan kutub yang sejenis. Siswa dapat mengamati
magnet akan menolak kutub yabg sejenis dan akan menarik kutub
yang tidak sejenis.

2.

Menanya

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk
meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan
pengetahuannya. Pada saat guru bertany4 dia juga membimbing atau

memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru
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menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong
asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik.

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan
nyata, pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal.
Istilah "pertanyaan" tidak selalu dalam bentuk "kalimat tanya,,,
melainkan juga dapat dalam bentuk pertanyaan, asalkan keduanya
menginginkan tanggapan verbal.
Fungsi bertanya: 1) Membandingkan rasa ingin tahrl minat,
topik
pembelajaran; 2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk
aktif belajar, serta mengembangkan pertarryaan dari dan untuk dirinya
sendiri; 3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus
menyampaikan ancangan untuk mencari solusinya; 4) Menstmkturkan
tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi
pembelajaran yang diberikan; 5) Membangkitkan keterampilan peserta
didik dalam berbicar4 mengajukan pertanyaan, dan memberikan
jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik
dan benar; 6) Mendorong partisipasi peserta didik dalarn berdiskusi,
berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik
kesimpulan; 7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi
dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta
mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok; 8)
Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap
dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul: 9) Melatih
kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan
berempati satu sama lain.

dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau

3.

Menalar

Istilah "menalar" dalam kerangka proses pembelajaran dengan
pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk
menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku
aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik
harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir yang
logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi
untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.
23?,
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Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski
penalaran non ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di
sini merupakan padanan dari ascociating; bukan merupakan
terjemahan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna menalar
atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks
pembelajaran pada Kurikulum 20l3dengan pendekatan ilmiah banyak
merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah
asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan me"ngasosiasikan beragam peristiwa untuk
kemudian memasukkannya meqiadi penggalan memori.

Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak,
pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain.
Pengalaman-pengalaman yang tersimpan di memori otak berelasi dan
berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.
Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dari penpektif
psikologi, asosiasi merujuk pada koneksi antara entitas konseptual
atau mental sebagai hasil dari eksamaan antara pikiran atau kedekatan
dalam ruang dan waktu.

4.

Mencoba
Berdasarkan penerapan teori Piaget, pendekatan pembelajaxan

yang sesuai dengan karakteristik siswa di MI/SD adalah melalui
perbuatan, latihan yang berulang, rnenggunakan benda nyata, dan
didasarkan pada pengalaman langsung. Untuk memperoleh hasil
belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau
rnelakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang
sesuai. Pada mata pelajaran IPA, misalnya, peserta didik harus
memahami konsep-konsep IPA dan akitannya dengan kehidupan
sehari-hari. Peserta didik harus memiliki keterampilan proses untuk
mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mirmpu
menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan
maslah-masalah yang dihadapinya sehari-hari (Arends: 2008).

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk
mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Aktivitas pembelajaran yang nyata ini
adalah: a) Menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi
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dasar menurut tuntutan kurikulum; b) Mempelajari cara-cara
penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; c)
Mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen
sebelumnya; d) Melakukan dan mengamati percobaan; e) Mencatat
fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data; f) Menarik
kesimpulan atas hasil percobaan; dan g) Membuat laporan dan
mengkomunikasikan hasil percobaan.
Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar, maka:

Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang

a)

akan
dilaksanakan siswa; b) Guru bersama siswa mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan; c) Perlu memperhitungkan tempat dan
waktu; d) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan
siswa; e) Guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen; fl Membagi kertas kerja kepada siswa; g) Siswa melnksanakan eksperimen dengan bimbingan guru; dan h) Guru mengumpulkan
hasil kerja siswa dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu
didiskusikan secara klasikal.

Kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan mencoba
dapat dilakukan sebagai berikut: a) siswa dapat menciptakan sebuah
percobaan untuk menguji pengaruh cahaya bagi pertumbuhan
tanaman. Dengan menyediakan bermacam-macam kecambah jagung
dan kedelai. Minta siswa untuk mendeskripsikan sebuah percobaan
yang dapat mereka lalarkan untuk memperlihatkan bagaimana
kemampuan cahaya mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Yakinkan
siswa untuk menunjukkan alat dan bahan yang siswa perlukan untuk
melengkapi percobaan mereka (misalnya lampu, meteran dan kertas
gambar); b) siswa dapat merancang suatu percobaan untuk
menyelidiki pengaruh penambahan ragi bagi larutan gula dan garam.
Pada percobaan tersebut, siswa dapat membandingkan larutan gula
tanpa ragi (sebagai kontrol) dan larutan gula ditambah ragi (sebagai
percobaan). Dengan menghitung gelebing karbondioksida yang
dihasilkan pemlenit setelah fermentasi dimulai, siswa akan mendapat
pettrnjuk bagaimana mempercepat metabolisme (pada hal ini, gula
sebagai sumber energidan menghasilkan karbondioksida).

5.

Membuatjejaring
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Jelas, komunikasi yang tepat adalah dasar bagi risaha semua
orang dan dasar bagi semua aktivitas saintifik (Abruscato: 1996).
Ilmuwan berkomunikasi secara langsung, menggunakan tulisan, atau
menggunakan diagram, p€18, grafik, rumus matematika dan atau
demonstrasi visual lainnya. Contoh aktivitas yang berhubungan
dengan komunikasi adalah: a) siswa menulis secara ringkas beberapa
fenomena alam misalnya perubahan yang terjadi pada metamorfosis
capung dan kupu-kupu diaman kepompong berubah menjadi kupukupu; dan b) tunjukkan seekor tikus, hamster, atau siput air. Mintalah
siswa untuk mengidentifikasi organisme yang memiliki karakteristik
yang sama misalnya ukuran, bentuk, warnq tekstur atau alat geraknya;
dan c) setelah percobaan siswa melaporkan perkembangan coleus dan
philodendron dari potongan tangkai tumbuhan, siswa menyajikannya
dalam bentuk poster dengan tulisan dan diagram yang memperlihatkan
bagaiman tumbuhan baru berkembang tanpa biji (aseksual atau
pertumbuhan ve getati f)

Pada kegiatan akhir pembelajaran diharapkan peserta didik
dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik
secara bersama-sama dalam kelompok dan atau secara individu dari
hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama-sama. Kegiatan
mengkomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh grrru agar
peserta didik akan mengetahui secara benar apakatr jawaban yang
telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Hal ini
dapat diarahkan pada kegiatan konfirmasi sebagaimana dalam standar
proses.

C. Penerapan Pendekatan Pembelajaran IPA di MUSD
Beberapa metode pembelajaran yang dipandang sejalan
dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik/ilmiah, antara lain
metode:

1.

Problem Based Learning

Suatu metode yang melibatkasn siswa untuk memecahkan
masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat
mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan amsalah tersebut
dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.
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Problem Based Learning memiliki karakter sebagai berikut: 1)
belajar dimulai dengan satu masalah;2) memastikan bahwa masalah
tersebut berhubungan langsung dengan dunia nyata si anak; 3)
mengorganisasikan pelajann sepu&r masalah; 4) memberikan
tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri; 5) menggunakan kelompok kecil; dan 6) menuntut siswa untuk mendemonstrasikan
yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja.

2.

Project Based Learning

Project Based Learning atau Pembelajaran Berbasis proyek
merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam emngumpulkan dan mengintergrasikan pengetahuan
baru berdasarkan pengalamnnya dalam beraktifitas secara nyata.
Langkah-langkah project based leaming adalatr sebagai berikui: 1)
menetapkan tema proyek;
menetapkan konteks belajar; 3)
merencanakan aktivitas; 4) memproses aktivitas; dan menerapkan
aktivtasuntuk menyelesaikan proyek.

2)

3.

Inkuiri

Metode inkuiri adalah metode pembelajaran dimana siswa
dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa
lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam
memecahkan masalah. Langkah-langkah metode inkuiri adarah: l)
merumuskan topik; 2) membentuk kelompok; 3) melaksanakan tugas;
4) melaksanakan penilaian.

4.

Group lrwestigatiort

Group Investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun
dan mendorong siswa dalam keterlibatan betajar. Metode ini menuntut
siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi
maupun dalan keterampilan proses kelompok @roup process skills).
Hasil akhir dari eklompok adalah sumbangan ide dari tiap anggota
serta pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah
kemmapuan intelktual siswa dibandingkan belajar secara individual.
Langkah-langkah group investigation adalah: l) guru membagi kelas
menjadi beberapa kelompok heterogen; 2) guru menjelaskan maksud
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pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan; 3) guru
memanggil ketua-ketua kelompok untuk mengambil materi tugas
secara kooperatif dalam kelompoknya; 4) masing-ma-sing kelompok
membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya; 5)
setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasan; 6)
kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil pembatrasannya;
7) guru memberikan penjelasan singkat (klarifikasi) bila terjadi
eksalahan konsep dan membrikan kesimpulan; 8) evaluasi

D. Kesimpulan
Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin
meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
diperlukan dirinya unhrk hidup dan untuk bermasyarakat, ueruangsi
serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Hakikat
pembelajaran IPA meliputi empat unsur utama yaitu sikap, proses,
produk dan aplikasi. Proses pembelajaran menurut Kurikulum 2013
harus menyentuh tiga rahan: sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Pendekatan saintifik memiliki langkah: mengamati, menanya,
menalar, mencoba dan membentuk jejaring. Melalui pendekaian
saintifik diharapkan dapat memenuhi kriteria pembelajaran yang tidak
hanya menyentuh ranah pengetahuan tetapi sikap dan keterampilan
siswa akan terasah.

Penulis adalah Dosen Jurusan Pendidikan Guru Madrasasah Ibtidaiyah
(PGMI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara.
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.pd) dari pascasarjana
Universitas Negeri Medan (IINIMED).
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PR.OSES PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK
(Studi Pada Madrasah Aliyah Laboratrium IAIN SU)

Nliswar
Abstract: Learning process on Aqidah Akhlak in the class room and
out doot class room, according to the religion of lslam (lman). The
building akhlak moral and personalt$ student not only function
teacher in the school but also father function, mother function, family,
ustadz, ulama, and the other figure function. As well as fhe student
perception at madrasah Aliyah Laboratorium lAlN SU fhese are may
aspecfs from teacher ability, teacher personality, topic leaming, and
method.

Kata Kunci: Proses Pembelajaran, Aqidah Akhlak, Madrasah Aliyah
Laboratorium IAIN SU Medan.

A. Pendahuluan
endidikan adalah menjadi kebutuhan clasar manusia sekaligus
menghendaki sarana prasarana sehingga mampu mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan lainnya.pada
gilirannya diharapkan lebih bermanfaat bagi kehidupan individu,
masyarakat sekaligus bagi hidup berbangsa. Pendidikan sebagai
fenomena kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan tidak terlepas
dari sistem nilai. @amadib, 1985: 76) Nila-nilai yang bagaimanakah
dikehendaki oleh manusia dan digambarkan sebagai dasar hidupnya.
Kemudian kebenaran akan timbul bila orang telah dapat menarik
kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimilikinya telah nyata. Belajar
merupakan salah satu karakteristik kebudayaan disamping karakteristik lain seperti bersifat sosial, ditanamkan melalui kebiasaaru
bersifat kelompok memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan
kebudayaan bersifat integrative (Manan, 1998). Implikasinya jelas
pendidikan dan institusi pendidikan menjadi penting dalam memenuhi
kebutuhan dasar, pengasuhan, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan tinggi, peranan mahasiswa, perpustakaan dan
lain-lain.
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Sistem nilai pendidikan tidak terlepas dari nilai-nilai budaya
juga proses belajar fenomena kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai
religius. Proses tersebut adalah juga proses transformasi perubahan
kemampuan potensi individu peserta didik menjadi kemampuan nyat4
untuk meningkatkan taraf hidup lahir dan bathin. (Pannan dan Malati,
1997 54) Perubahan yang diharapkan bukaniah sekedar penambahan
atau pengurangan tingkah laku dan keterampilan. Akan tetapi lebih
lanjut yang dikehendaki adalah struktur pola tingkah laku dan pola
kepribadian menuju pola kehidupan yiulg makin sempturur.
Pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran di sekolah, juga
melalui asuhan semasa kanak-kanak, suasana hidup keluarg4 berbagai
media massa, serta aneka jenis pengalaman lain menyebabkan belajar
serta perubahan pada diri pribadi peserta didik. (Depdiknas, 1999)
Sehingga peranan sekolah lebih luaq tidak hanya sekedar penyelenggaraan kegiatan-kegiatan klasikal. Sehingga diharapkan mempu
menjadi muara yang bersifat umum dan global mampu menjadi roda
penggerak awal bagi kemajuan kehidupan bangsa- peranan sekolah
sebagai komponen gerak urat nadi bagi kemajuan peradaban bangsa
masih dapat dilihat dalam susunan komponen yang lebih mikro.
sekolah adalah bahagian awal dari kemajuan kecerdasan bangsa yang
dibangun melalui berbagai skala khusus komponen perangkat kurikulum, guru, siswa peserta didik, serta hubungan interaksi edukatif
lainnya. Hubungan interaksi guru-siswa melalui proses pembelajaran
dengan disengaja atau tidak disegaja tersusun dari sitem nilai. proses
pembelajaran menjadi awal sentral menuju perubahan tingkah laku.
Perubatran tingkatr laku baik secara langsung maupun tidak langsung
tersusun dalam sistem nilai. Sehingga pada gilirannya mampu menghantarkan peserta didik beserta masyarakat luas rnenjadi komponen
bangsa kepada kemajuan peradaban.
Proses interaksi guru-siswa dalam pembelajaran di dalam kelas

formal sekaligus proses belajarnya siswa di luar kelas yang tidak
dihadiri guru. Adalah penuh dengan makna dan sistem nilai pembentukan pola tingkah laku dan kepribadian peserta didik. Hal ini
menjadi ciri-ciri proses pembelajaran yang terkait antara materi
pembelajaran tertentu dengan unsur lain: gaya bahasa/mimik guru,
karakteristik siswa, waktu, srmsana belajar dan lain sebaginya. Pem-

z4a

Proses

P embeloj

aran Aqidah Akhlak...
(Miswar)

belajaran Aqidah Akhlak yang memberikan dasar dan pola tingkah
laku, manusisa hidup di dunia sekaligus mempersiapkan kehidupan
kekal abadi setelah berakhir hidup di dunia. Hal ini tentu tetap sarat
dengan sistem nilai jika dilihat dari sudut pandang proses interaksi
edukatif guru-siswa, maupun sudut pandang materi Aqidah dan
Akhlak menurut Islam, ataupun sudut pandang keduanya. Hari akhir
menjadi transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di
akhirat. Keimanan kepada Allah dan akhirat menuntut awal perbuatan,
sedarrgkan awal pyrbuatan maupun pola hidup lainnya sernpuma
motivasi dan ganjarannya jika dilandasi oleh keyakinan pada hari
akhir. (Mulyadi, 2005: 34). Proses pembelajaran yang diperoleh siswa
nuansa akademis muatan keagamaan menyentuh emosional rohani
sehingga mempu membenhrk pola keperibadian. Proses pembelajaran
Aqidah Akhlak pada gilirannya menjadi sentuhan rohani dan emosional untuk memacu semangat beribadah dan semangat menuntu ilmu.
(Arief, 2002:76).
Proses pembelajaran Aqidah Akhla pada Madrasah Aliyah
Laboratorium (MAL IAIN SU) Medan, juga tetap tidak terlepas dari
interaksi edukatif guru-siswa menjadi pola pembentukan tingkah laku.
Hal ini menjadi ciri khas bagi proses pendidikan selanjutnya yang
telah banyak diwamai oleh keadaan saat sekarang. Keadaan saat ini
melalui komponen kurikulum, sarana, serta daya dukung lainnya.
Daya dukung akademis maupun non akademis serta kebijakan lainnya
terhadap proses pembelajaran Aqidah Akhlak pada MAL IAIN SU
Medan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional
disebutkan bahwa Pendidikan nasional betujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa mengembangkan manusia indonesia seutuhnya,
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan keterampilan, kesejatrteraan
jasmani rohani, keperibadian yang mantap mandiri serta rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pembangunan pendidikan
berdasarkan berbagai aspek formal persekolahan, pendidikan luar
sekolah, maupun aspek-aspek yang lain hendaknya harus saling membantu serta melengkapi satu sama lainnya. Kesemuanya bentuk pem-
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bangunan pendidikan dimaksud tidak pemah lepas atau terpisah dari
proses pembelajaran.
Pembangunan proses pendidikan hendaknya menjadi proses
pengembangan integral kesatupaduan komponen kurikulum. Sehingga
urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia berbangsa bernegara
maupun bermasyarakat, adlah menjadi penentu arah masa depan
bangsa. Hal ini tetap berproses mulai dari pendidikan dasar hingga
penididikan menengah mempersiapkan proses pendidikan selanj utnya.
Menurut amanat UU Pendidikan Nomor 23 Tahun 2003 kembali
dijelaskan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan apritual keagamaan, pengendalian dfui, kepribadian,
kecerdasarE akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinyq
masyarakat, bangsa dan negara.
Proses pembelajaran Aqidah Akhlak untu tingkat Madrasah
Aliyah menurut kurikulum dialokasikan pada kelas X, dan XI. Berdasarkan kurikulum yang tertulis serta dijabarkan pada pembelajaran

klasikal, maka dijumpai materi pembelajaran untuk semester I:

.
+
.
.
+
.

Iman kepada Rasul-rasul Allah;

Akhlak terpuji;
Iman kepada hari akhir;
Beriman kepada Qodho dan Qodar;
Akhlak terpuji terhadap bangsa;
Menghindari akhlak tercela.

Kemudian dijabarkan menjadi bentuk kompetensi prilaku
sehari-hari siswa diharapkan hendaknya terwujud dalam: Memahami
serta meyakini hakikat iman mulai hari akhir, rasul-rasul, Qodho,
Qodar dimngkaikan dengan mampu menganalisis secara ilmiah,
sehingga kokoh dan bersikap prilaku sehari-hari dalam perbuatannya
berakhlak terpuji, solidaritas, zuhud, tasamuh, ta'awun, saling
menghargai dan tidak ingkar janji terhadap bangsa dan negara, agama
dan masyarakat. (Mulyadi, 2005: 35) Pada hakikatnya makna beriman
adalah meyakini dengan sepenuh hati yang terlihat dari gambaran
kehidupan bertingkah laku sehari-hari bahwa :
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\

Orang-orang yang mengharap rahmat Allah, meyakini datangnya
hari akhir (kiamat).
Rasul-rasul Allah adalah omng (manusia) biasa, laki-laki dipiiih,
dipercaya menerima watryu dari Allah.

Untuk meneladani Rasul Muhammad SAW. harus mengenal
keagungan kepribadian moral akhlaknya tercermin dalam AlQuran.
Umat Islam harus mengembangkan

did

dengan rasa cinta

keindahan aspek spritual rasul serta membiasakan berselawat.

'
t

Dalam menjalankan tugas-tugas kerasulan mereka para rasul-rasul
Allah memiliki keistimewaan mukj izat

Umat Islam harus mampu hidup seimbang pemenuhan hidup di
dunia dan pemenuhan hidup di akhirat, toleransi, tenggang rasa,
saling menghargai terhadap sesama muslim dan selain muslim.
(Mulyadi,2005: 37)

Standar isi materi kurikulum Aqidah Akhlak tersebut diatas
masih bersifat umum global, dan jika dirujuk kembali pada Al-Quran
Hadist masih banyak usaha pengembangan kreatifitas guru. Usaha
pengembangan kreatifitas pihak guru untuk memilih, memiliah, materi
ayat Al-Quran Hadist sesuai perkembangan kemajuan masyarakat
menyangkut Akhlak, tata global. Maka sebagai pedoman perlu
menyimak kembali bunyi ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab : 2l :

;\r

i'Srr'frt

*';

at{

'u.J.* };i *t ,Si;.., F3 ik ''a
.tig{ ur f ;j

Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini lebih memperhatikan konteks dan proses
menurut paradigma kualitatif. Maka secara simultan saling
mempengaruhi antara semua komponen dalam proses pembelajaran
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Aqidah Akhlak diharapkan mampu membawa perubahan tingkah
siswa MAL IAIN SU. Perubahan tingkah laku keseimbangan sikap
ilmiah dan akhlak abaik menurut amanah UU pendidikan plus amanah
agama Islam digambarkan diagram berikut :
Suasana

MAL
IAIN SU

Proses

Pembelajaran
Aqidah Akhlak

.
r
.
.

Seldor
Sekolah &
Rumah

Suasana kelas

Penampilan guru

Materikurikulum
Nilai-nilai moral

UU No. 30 Tahun 2003

Ajaran Islam
Berdasarkan pendekatan penelitian naturalistik menjadikan
semua kejadian dan interaksi sosial menjadi sumber data. Sehingga
menjadi fokus perhatian pendekatan kualitatif mencoba melihat
makna di batik prilaku. Memperhatikan prses darada hasil (out
comes), proses pembelajaran Aqidah Akhlak menjadi subjek dan
sumber data tanpa ada unsur isolasi.

Situasi sosial proses pembelajaran lebih bersifat studi kasus
bukan untuk menggeneralisasikan pembelajaran Aqidah Akhlak pada
wilayah yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, psikis, dan
makhluk berbudaya mengaitkan makna dan interpretasi dalam sikap
dan tingkah laku. Semikian juga makna dan interpretasi itu sendiri
dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya. (Faisal, 1990) Penelitian
kualitatif bersifat deskriftif menganalisis data alamiah secara induktif.
Kehadiran peneliti instrumen penelitian turun ke lapangan mencoba
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lefihat, mendengar, rnenctaat, wawancara serla catatan lapangan dan
diakhiri dengan analisis data sehingga ditemukan makna dibalik
prilaku.

Menurut paradigma kualitatif peneliti menjadi instrumen
penelitian ikut masuk kelas berperan serta enjadi siswa MAL pada
pembelajaran Aqidah Akhlak. Kelas pembelajaran Aqidah atrrrat
kelas x dan xI sem,anya dijadi setting penelitian. Kemudia
mengadakan wawancara terfous, terseleksi, serta bertingkat ganda dan
jT"ut. untuk menjamin keabsahan data diadakan triangulasi (cross
c h e c k), dengan prinsip : c on/ir m ab i l i ty, defe n dab i t ity,
dan akunt a i i t i ty.
unftrk tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian,
sehingga secara lebih mendalam penggalian maknu ditak rk* melalui
wawancara observatif, dan dokumentasi. untuk mengungkap lebih
mendalam hal-hal yang belum terungkap melalui observasi dalam
pendekatan kuallitatif dilakukan wawancara. Hal-hal yang akan
ditanyakan kepada informan berkaitan dengan fokus penelitian mencakup lintas wakt'masa lampau, masa sekirang, dan masa yang akan

dataog.

Dokumentasi mencari data/informasi melalui non manusia,
sumber informasi melalui pengumuman, instruksi, aturan-aturan,

kebiasaan, laporan-laporan, keputusan
berhubungan dengan fokus penelitian.

pimpin*, *rip catatan yang

Untuk analisis data alamiah dari sumber data natural setting
menurut pendekatan kualitatif, membuat pola-pola prilaku ,rrn"*
menjadi bagian-bagian kawasan tema budaya. Kategori besar polapola prilaku ,mum kepada deskriptif bagian mdadi kawasan.
Analisis kawasan dilanjutkan dengan analisis taksonomi. Untuk nalisis
taksonomi menggunakan pertanyaan strukhral berdasarkan observasi
terfokus atas kawasan yang dipilih.

Analisis kawasan komponensial lanjutan dari analisis
taksonomi dengan pertanyaan kontras yang bertujuan mencari tema
budaya. untuk terakhimya melakukan analisis tema mencari unsurunsur tema budaya dari situasi sosial yang diteliti. Hal ini dikedakan
dengan mencari unsur-unsur persam&m dan perbedaan dimensidimensi kontras dari kawasan yang dipilih ses*ai saran Sprad.ley.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian
Materi pembelajaran Aqidah Akhlak adalh bahagian dari
Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terintegrasi pada sekolah umum
maupun pada lingkungan madrasah. Madrasah Aliyah Laboratorium
(MAL IAIN SU) Medan menerima siswa lulusan dari Sekolah
Lanjutan Pertama (SMP dan Tsanawiyah). Sekolah menengah umum
ini baik rsanawiyah juga sMP mengalokasikan maateri pAI dalam
muatan kurikulum, sehingga input siswa MAL sudah mempunyai
dasar-dasar pengetahuan untuk meneriman materi Aqidah amrtat
pada kelas X dan XI. Jika dilihat asal sekolah siswa MAL berasal dari
sMP dan Tsanawiyah dari sekitar wilayah kota mEdan dengan
berbagai etnis yaitu : Jawa, Mandailing, Melayu, Batak dan lain-lain.
Pada umumnya mereka sudah mengenal materi pAI dan juga materi
Aqidah Akhlak sebelum menyambung studi ke MAL IAIN-SU.
Latar belakang keluarga siswa MAL kelas XI jurusan IpA 1-2
adalatr yang memberi perhatian terhadap pendidikan agama anaknya
sejak Sekolatr Dasar juga sekolah sLTp. wawancara dengan siswa
(l{r) pada hari sabtu 3 Desember pukul 10.00 ketika jam istirahat:
"sejak masih siswa Taman Kanak-kanak (TK) saya sudah berajar
agama Islam, juga ngaji di madrasah sore hari setelah pulang
sekoloh selama 3 tahun. Pengalaman saya pribadi semua serba Islaii
mulai guru dan pelajorannya hingga satnpai pado sekoroh ini.
Kemudian yang berkesan bagi saya sejok masuk sekalah ini sewoktu
mengilafii Ta'aruf LDKI dan Pralaek lbadah".

Wawancara dengan siswa (FW) pada hari Rabu tanggal l0
Desember pukul 10"00 di ruang teras kantin: "sejok belajar tentang
ogama Islam sejak TK hingga sekarang, dan beruntung masuk
sel<nlah ini mendapat teman-teman yang baik juga mendapat ilmu
tentang Islam. Guru favorit saya gtru bidang studi Aqidah Akhlah
guru Qur'an Hadist, dan guru Matematil<a. Saran-saran sqya untuk
mempermudah belajar Aqidah Akhlak dengan menerangkan pelajaran
dan sering membaca buku-bulru yang bersangla*an tentang Aqidah
Akhlak".

MAL

Sebelum orang tua siswa memasukkan anaknya sekolah ke
IAIN SU mereka telah memberikan dasar-dasar pendidikan
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agama sejak Sekolah Dasar. Wawancara dengan siswa jurusan IPA
(Kh. A) pada hari Rabu tanggal 17 desember pukul 10.00 pada jam
istirahat. " Keuntungan yang saya rasakan belejar di sekolah ini jauh

dari

keramaian dan kebisingan kota, trunyo baih ilmu yang
diterangkan gurunya mudah dimengerti. Guru favorit saya guru
Quran Hqdist, guru Aqidah Akhlah dan guru Fiqh. Sa1,a sudah
belajar agoma sejak SD, juga sejak soya ngaji. Hingga sampai
selrarang sekalah disini berkesan belajar agama adolah " Kisah Para
Nabi dan Rasul". Pendapat saya sekolah disini sangat tenang aman,
tapi lingkungan sekolahnya masih kurang bersilt".

Siswa kelas XI jurusan IPA kategori latar belakang
pendidikannya kelihatan dari TK/RA Ibtidaiyah, Tsanawiyah ataupun
TK, SD, SMP. Akan tetapi perhatian para orangfuanya lebih
menyeimbangkan materi pendidikan agama termasuk Aqidah Akhtak
dengan pendidikan urnum lainnya sebelum sekolah ke MAL IAIN SU.
Hal ini dapat diketahui melalui bagaimana wawancara dengan siswa
termasuk bagaimana tanggapannya terhadap: guru favorit, lingkungan
sekolahnya, serta pengalaman belaj ar lainnya.
Latar belakang pengalaman belajar agirma bagi siswa kelas XI
jurusan IPS 1-2 sejak kecilnya hingga berbagai tanggapan lainnya
terhadap pembelajaran Aqidah Akhlak berikut wawancara kepada
siswa (FH) pada hari Rabu tanggal 12 Nopember pukul 10.00 ketika
jam istirahat: "Guru favorit saya guru Bahasa Arab, guru Aqidah
Akhlah guru Geografi, dan guru Biologi, yang berkesan saya rasakan
belajm di sekolah ini l<etika belajar Prahek lbadah di kclas X. Saya
wahu belajar di SD/MI, kemudian Tsanuwiyah dan MDA jika
dihitung-hitung sekitar 12 tahun sudah belajor agama juga Aqidah
AL:hlak. Saran saya: teori harus berjalan dnegan praWelc, gurunya
harus lebih bijal<sana dalam menyikapi siswa, guru Aqidah Akhlak
harus lebih banyak memberiknn contoh teladan dari guru-guru
lainnya selain guru Aqidah Akhlak. Lingkungan sekolah ini tidak
bising keramaian kota, tetapi pepohononnya masih latrang banyak
serta sampahnya belum tersimpan rapi".
Berdasarkan data hasil wawancara siswa kelas XI jurusan IPA
maupun IPS mereka sudah mengerti dan mempunyai pengalaman
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belajar tentang agama Islam termasuk Aqidah Akhiak sebelum masuk
MAL IAIN SU. Akan tetapi perlu juga diperhatikan diperhatikan
tanggapan serta pengalaman lainnya dari siswa yang masih duduk di
kelas X. Mereka ini adalah siswa yang baru menamatkan pendidikannya dari SLTP dan baru satu tahun pengalaman belajar di MAL IAIN
SU. Wawancara dengan siswa (l) pada hari Rabu 19 Nopember pukul
10.00 di teras kantin: "Pendidikon soya dari SD Taman Siswa dan
SMP Negeri dan belajar agamo sebelum masuk kB selalah ini. Saya
dapat belajar agama lebih banyak lagi dari yang ada selama ini.
Guru favorit saya gur Quran Hadist, Fiqh, Bahasa Arab, Matemail<a,
Ekonomi, Kimia, Bahasa Inggris. Sqran saya agar lebih
mempermudah ada baiknya melihat atau mempelajari Aqidah Akhlak
melalui komputer dan internet".

Wawancara dengan Siswa (2) pada hari Rabu tanggal 26
Nopember pukul 10.00 ketika jam istirahat: "Saya belajar ogoma
ngaji dengan ibu kemungkinan sqya berumur 2 tahun, dan sebelum
masuk selaloh ini tamat sD yang berkesan bektjar di setwlah ini pada
awalnya kurang tahu tentang hukum-huhtm Islam. setelah belajar di
tempat ini menjadi tahu hal-hal yong dibolehkan dan dilarang hukum
Islam. Guru favorit saya gurunya asyik dan pelajarannya menarik
adalah guru Fisika. Saran strya untuk mempermudah Pembelajaran
Aqidah Akhlak adalah: terlebih dahulu harus mencintai, menyukai
gurunyo, harus ikhlos mener.ima ilmu yang disampaikan gurunya.
Mengetahui dasar Acgidah Akklak. Mencintai belajarnya dalam
lrehidupan sehari-hari menerapkannya.
Pola kepribadian guru, gaya mengajar, strategi dan langkahlangkah mengajarnya juga mimik maupun intonasi suara ketika
menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas. I-Ial{al ini sernua
membentuk pola pikir, perasaan maupun penglaaman tersendiri siswasiswa, sehingga mereka memberi cara pandang masing-masing guru
favorit. Berdasarkan analitis siswa mereka memilih guru favorit guru
PAI dan guru Non PAI. Guru favorit PAI pada umunnya dan Aqidah
Akhlak beserta guru sains dan sosial. Khusus untuk pembelajaran
Aqidah Akhlak guunya masih disenangi siswa-siswanya berikut guru
Quran Hadist, Fiqh, dan PAI pada urnunnya. Akan tetapi siswa-siswa
MAL pada sisi lain iuga masih rnengharapkan bahwa guru Aqidah
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Akhlak hendaknya harus menjadi teladan serta nilai tambah dalam hal
pembelajaran Aqidah Akhlak di atas guru-guru lain.

Guru Aqidah Akhlak memberi tanggapan melalui wawncara
pada hari Rabu tanggal 26 Nopember pukul 10.00 sebagai berikut:
"lf/alau tidak ada yang menghamhat ataupun mempersulit proses
pembelajaran Aqidah Akhlak pada umumnyo, akan tetapi seandainya
perlu enambah jam pelajaran rnasih dirasakan kebutuhan untuk itu.
Hal-hal perlu untuk menambah buku-bulru bacaan Aqidah Akhlak di
perpustakanaan MAL. Pengalaman selama ini seandainya ketiko guru
menjelaskan materi-materi inti Aqidah Akhlah tetapi ada siswa atau
beberapa siswa kurang memperhatikannya. Maka sikap yang
dilakulran adlaah: berhenti menjelaskan materi, kemudian meminta
siswa yang kurang memperhatiksn tersebut untuk menjelaskan materi.
Kalau siswa tersebut tidak bisa menjelaslcan, tanyaknn lcepadanya
mengapa siswa tersebut tidak memperhatilwn pelajaran. Memang
pado dasarnya dapat diketahui pada umumnya latar belakong siswa
IUIAL adalah keluarga yang telah mendidilca analmya terbiasa dengan
akhlak terpuji. Dan guru di sekolah menguatkan saja betapa
p enti ngnyo b e r akhl ak t erpuj i " .
Pola pikir beserta tanggapan siswa bersama-sama gurunya
terhadap proses pembelajran Aqidah Akhlak pada MAL IAIN SU
berdasarkan kurikulum telah memenuhi tuntutan materi-materi
pembelajaran. Proses tersebut diperoleh siswa di dalam kelas dan di
luar kelas. Guru dan siswa-siswa menyadari telah ada nilai-nilai
keunggulan serta nilai positif saat ini belajar Aqidah Akhlak,
disamping hal-hal lain masih perlu pembenahan dan penigkatan
kwalitas. Berdasrkan data observasi penulis berperan serta menjadi
siswa MAL ikut belajar Aqidah Akhlak masuk kelas (catatan lapangan
pada hari Selasa tanggal 2 Desember pukul 10.30). "Pada hari itu
penulis masuk lolml kelas XI-IPA-I menjadi siswa pada jam pelojaran
Wkul 07.i0 WIB, guru masuk lokal memberi pelajaran terlebih
dahulu membaca doa'a belajar bersama-sama dengan siswa (roditu
billahi robba wa bil islami dina). Kemudian guru menulis topih
pelajaran papan tulis yaitu "tasowuf' dan betapa pentingnya kita
mengamalkannya dalam hidup sekari-hari. Guru menjelaskan materi
dengan suora yang jelas, nyaring, lembut tetapi tegas. Guru meminta
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siswa hal-hol mana saja pelajaran yang masih belum jelas dipahami
siswa. Setelah selesai guru menjelaskan don menjawab pertanyaon
siswa, malra guru menutup pelajaran. Guru menutup pelajaran
de ngan menul is lan r angkuman p e I aj ar an " .

D. Penutup
Pengamalan nilai-nilai materi pembelajaran Aqidah Akhlak
pada siswa MAL sudah diterima siswa mulai sejak mengikuti masa
ta'aruf LDIq dan KKD. Adanya guru favorit menurut pandangan
siswa adalah di bangun menurut pengalaman belajar siswa dalam
lingkungan sekolah. Praktek pengamalan akhlak terpuji siswa dari
lingkungan keluarga serta peran teladan dan pengatan utama oreh guru
bidang studi Aqidah Akhlak. Lingkungan sekolah memang strategis,
serta terjangkau ftansportasi siswa sekitar kota Medan serta jauh dari
kebisingan keramaian kota. Pendekatan strategi mengajar guru sebagai
guru favorit bisa dipertaharrkan pada masa-masa yang kaan datang.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Sumatera Utara Medan. Memperoleh Gelar Magister (MA) dari PPs.

IAIN SumateraUtara.
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THE IMPLEMENTATION OF THE POWER OF TWO
STRATEGY TO INCREASE STUDENTS'ABILITY IN
USING PREPOSITION IN THE SENTENCES AT MTsS
MADINATUSSAUTM SEI ROTAN
Dioh Safithri Armin
Abstract: The aim of this research was fo find out the implementation
of the power of two strategy to increase sfudenfs' ability in using
preposition in the sentences. Ihis research u/as conducted in
classroom action research and the data was collected through four
sfeps, namely plan, action, obseruation and reflection. The result of
the analysis showed that there was an improvement on the sfudenfs'
ability in using preposition. lt could be seen from the mean of the
sfudenfs'fesf resu/f in pre-test which was 56,44, the mean of the
sfudenfs' fesf resu/f rn posf fesf of first cycle which was 65,70 and
students' tesl result n post test o/' second c ycle was 89, 33.

Kata Kunci: The Power of Two, Students' Ability, Preposition

A.

lntroduction

anguage is a systern of communication in speech and writing
that is used by people of particular country. (Homby, 2003:
752-) Langoage is an oral sign system which is arbitrary and
used by the members of language society to communicate and interact
one another, based on their own culture. (Asari, 2008: 318).

Every country has different language, so people need a language

which can be used globally. English is a language which is used in
many countries, thus many people learn English, including lndonesian
people. Beside this reason, lndonesian people need to learn English to
improve nation's competitiveness in giobal society.

In Indonesia, English is taught in Junior High School that
includes four skills, namely listening, speaking, reading, and writing
and there are also some aspects taught in English, namely vocabulary
and grammar. Preposition as part of speech is included in grammar
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and usually taught in Junior High school in the eighth grade at the
first and second semester.

In leaming English, we need to know about the preposition.
However, there are many words of preposition and one word can be
used in many cases, so many students often make mistakes in using it.
Therefore, English teacher must use a correct strategy in teaching
preposition.
Tlrere are many strategies in teaching English language; one of
them is the power of two strategy. The power of two strategy is used
to encourage cooperative learning and reinforce the importance and
benefits of synergy of two people. This strate gy can be used by
English teacher in teaching preposition.

Ideally, if the teacher has explained the material to the students
by using media and strategy, then students will be able to master the
material well. But in reality, according to the first observation, I found
most of the eighth grade students in MTss Madinatussalam sei Rotan
still have low ability in using preposition in the sentences. There are
several factors that influence this problem, the factors of students are
the students still have low intercst in learning English, less motivation,
do not have dictionary, and do not think systemaiically and the factors
of teacher are the teacher still has low ability in speaking English, less
in using media and strategies, and does not cultivite *iti"g.
Based on the background of study, then the researcher can make
the formulations of shrdy, namely: 1) How is the students, ability in
using preposition before implementing the power of two strategy? 2)
How is the students' ability in using preposition after impleminting
the power of two strategy? 3) what are the sfudents' responses about
the power of two shategy? 4) can the power of two strategy increase
the students' ability in using preposition in the sentence?
Based on the formulations of study, the objects of this study are:

l) To know the students' ability in

using preposition before
implementing the power of two strategy. 2) To know the students,
ability in using preposition after implementing the power of two
strategy. 3) To know the students' responses about the power of two
strategy. 4) To see the increase of the students' abilitv in using
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preposition

in the sentence by implementing the power of

two

strategy.

B. Preposition

l.

Definition of Preposition

Prepositions are the words which are used with noun and
pronoun that placed in front of it to show the relation with another part
of the sentence. (Riyanto, 2}fi:146) Preposition are the word which
are not be changed and commonly placed in front of noun or a word
looks like noun, where the using is to show the specific relation.
(Prastowo, 2009: 145). Prepositions are words normally placed before
nouns or pronouns. Prepositions can also be followed by verb but,
except after but and except, the verb must be in gerund from.
(Thomson, 1985: 91) Prepositions are the words which connect a noun
or similar word with the other words by using expression to show
place, direction, time, or aim. (SVD. Tt: 108).

2.

Kind of Preposition: (Ali,201t: 149-l5l)
a- Preposition derived from one word. Examples: at; above;
behind; beside; from; etc.
b. Preposition derived from two words. Examples: inside of;
together with; etc.
c. Preposition derived from three words. Examples: as well as; in
front of; etc.
d. Preposition derived from four words. Examples: with a view
to; on the score of; etc.

3.

The Functions of Preposition

a. Prepositions which are used

as expression of cause or reason.
Exarnples: because, for, through, etc.
b. Preposition is used as expression of sustainability. Expressed
by preposition 'to'.
c. Prepositions which are used as expression of place and
position. Examples: after, behind, between, in front of, among,
under, to, on, in, at, beside, over, above, etc.
d. Prepositions which are used as expression of time. Examples:
after, before, during, at, etc.
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e. Preposition which is used as expression of distance, namely

f.

4.

for.
Etc.

The Position of Preposition

a. Preposition before nouns, pronouns, gerunds or phrases called
preposition phrase.

b. Preposition after verbs, adjectives or nouns called bound
preposition.

in

will

this research, the researcher
teach
prepositions which used to explain about place and position are above,
at, behind, beside, between, in front ol in, on, over and under.
However,

C. Ability
According to Merriam Webster's Collegiate Dictionary ability
acquircd
proficiency. (Merriam, 2003: 3).

is the quahty or state of being able, natural aptitude or

Ability is to do something the fact that somebody/something is
able to do something; The system has ability to run more than one
program at the same time. (Hornby, 2003:2)

In Al-Qur'an, Allah explain about the abilities which given by
Allah tu human. Allah said in Surah An-Nahl: 78

6il1Jr

e ,pi ,*' b4x \ '€4i1f eh,'u '{api ^i:ri
.o:fu:Julidtr, j;<!0

Meaning: "It is He who brought you forth from the wombs of your
mothers when ye knew nothing; and He gave you hearing and sight
and intelligence and affections: that ye may give thanks (to Allah).
(Tim Editor Qomari, 2008: 545).

And the other meaning of ability is the quality or state of
being able; power to perform, whether physical, moral, intellectual,
conventional, or legal; capacity; skill or competence in doing;
sufficiency of strength, skill, resources, etc.; in the plural, faculty,
talent.
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using prePositions.

D. The Power Of Two
to make the students
In teaching English, we need sfategy
easier to understand about the subject'

first strategy it th:
There are some definitions of strategy'
ihe political, economic, psychological
science and art
"f'".pf"Vf"g
group of nation to afford the
and military forces oi u 'ation or
peace or war' a variety of or
maximum support io "A"ptO policiesin
gl.rnethod' an adaption
instance of the use of strategy' a careful nlun
of adaptations' (Merriam' 2003: 1233)'

"r"*-pf"*

AccordingtoKempinRustam'sbookisalearningactivity
in order the aim of the
which must be oo* uv i"u"tt"r and students
Same with Kemp' Dick and
learning can be ;;;;ilnt"tl"tty'
Careyalsosaidthatlearningstrateglisasetofmaterialandprocedure
on students' learning outcome'
learning which.rr"Jiog.tftlr to infiict
(Rustam,2011: 132).
about
In Islam, there are some verses and hadits explain
67:
strategy, including Surah Al-Maidah:

(message) which hath been sent
Meaning: "O messenger' Proclai*
If thou didst not' thou wouldst not have
to thee from thy
gi' mission' And Allah will defend thee from
fulfilled arra pro.taimeJ
For Allah guideth not those who reject
men (who mean
faith."
SAW to extend
ln this verse, Allah orders Prophet Muhammad
1-+
it cannot be
uu
3"d
1?:

fi;a'

*:

#;;"ii

u,.,Xi;il1d;;;;;;;o*
T:*1::i
Jffiliff it .'J"i:' i', r:t]:,u::'iii
:Xl:l$ f;
ffii,:ff ,,JIiI;,i;*.u'ur-p,;p!;rr,r"t',-."ua,Ti:lr_.::.*"*.1:
rheru his best rriends
#;;iF:
J}H';l'.
ffi:ff
li;:lg:*
il;i;i*s of Islam extend it to all people'

i',J"ffi'

2s6

of 'fwo Strategt ...
(Diah Safithri Armin)

The Implementation of The Power

1. Kinds of Stratogy
There are many kinds

of

strategy

in

teaching English,

including:

l)

Synergetic Teaching Strategy. This strategy connects two
different ways of learning. It gives a chance to the students to
share the outcome of learning from the same material with
different ways by compounding their notes. (Mardianto, 2011:
32).

2)

Point-Counterpoint Strategy. This strateBy is the best strategy
which used to involve the students in discussing complex issues
deeply. It closes with debate, but its condition is not very formal.

3)

Index Card Match. This strategy is developed by Lorna Curran,
the special quality of this strategy is the sttrdents search their
couple while learning about a concept in joyful condition.
(Syafaruddin, 2012 :7 8).

4)

Think-Pare-Share. This strategy was developed by Frank Lyman
and Spencer Kagan. It gives the chance to the students to do
individually, the two then the four.

5)

Jigsaw. This strategy is interesting strategy to be used if the
material which will be learned can be divided to be some parts
and this material does not need in chronological order. The
special quality of this strategy is this strategy can involve all of
the students in learning process and also teach the others.

6)

Number Head Together" This strategy was developed by Spencer
Kagan. It gives a chance to the students to share ideas and
consider the correct answer. Besides, this strategy motivates the
sfudents to improve their enthusiasm in working together.

7)

The Power of Two Strategy. This strategy is used to improve
learning and explaining the useful of synergy-namely, if two
heads are better than one. (Supijono, 2010: 184).

Although there are many kinds of strategy in learning English,
in this research, the researcher would conduct about the power of two
strategy. The researcher has chosen this strategy because this strategy
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generally conducted in Mathematics research. Thus, the researcher
attracted to use this strategy in teaching English especially about
prepositions. And the researcher also wanted to know how it could
improve the students' ability in using preposition.

2. Definition of the Power

of Two Strategy
The power of two strategy is used to help cooperative learning
and support the important meaning and useful of two people synergy.
This strategy has basic principles that think together (two people) is
better than think by one. (Mardianto

3.

,2Afi

:39).

Procedure of the Power of Two Strategy
The procedures of the power of two strategy are:

a. Give a question or more which need contemplation and thought.
b. The students are asked to answer the questions individually.
c. After all students answer the questiors, ask them to be a couple to
share their answeffi each other and discuss it.

d. Ask those couples to write the new answers and revise their own
answers.

e. After all of the couples wrote the new answers, compare every
couple's answers.

4. Advantages and Disadvantages
Using the power of two in learning

process has some
advantages, namely 1) Students do not need to entrust on their teacher,
but can be increase their confidence in their own ability to think, find
information from various sources and learn from other students. 2) To
develop students' ability to express an idea or ideas with words
verbally and by comparing their ideas. 3) To hetp the students to be
able to work with others and aware of their limitation and accept all
their shortcomings 4) To help the students to take more responsibitity
in imptementing their duties. 5) To improve their motivation and
stimulus to think. 6) To improve their achievernent and social skills.
Beside the advantages, the power of two strategy also has
some disadvantages, namely 1) The teacher must prepare the lesson
tlioroughly, besides it requires a iot of effort, thought and tirne. 2) In
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order the learning process goes smoothly, so it requires facilities and
equipment costs. 3) When discussion, sometimes the class is
dominated by one person, it makes the others to be passive.

E. Method Of Research
This research was conducted at MTsS Madinatussalam Sei
Rotan in Jln. Sidomulyo Psr. fX Gg. Pipit Desa Sei Rotan. And the
reasons of choosing the location were as follow:

1.

2.
3.

The researcher did PPL in this school.
The same title has not been done before.
The location is accessible in terms of find and time so the data can
be collected easily.

The design of this research is classroom action

research.
Classroom action research is a research which is done by the teacher
to overcome a problem in learning process and carried out by using a
series of cycles which have been arranged by improving tt
"
implementation so it can obtain the better result. The description of
cycles can be seen from the following diagram: (Istarani, 2012:94).

[*ill
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This research used two leaming cycles, consisting of planning,
action, observation and reflection. The steps of the cycle were:
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Planning

a. The researcher arranged lesson plan

and media which was used

in teaching and learning process.

b. The researcher made pretest as instrument that was used to
know the students' ability in using preposition before
implementing the strategy.

c. The researcher made the post tests for cycle 1 and cycle 2.
d. The researcher determined the collaborator who helped in
conducting the research.

e. The researcher prepared carnera, questionnaire and observation
sheet that were used to know all the activities and condition
when applying the power of two strategy in learning process.

2)

Action

In this phase, the researcher became a teacher and did
activities in the class, namely:
a. 7n tbe first meeting, the researcher only conducted pretest.
b. In the second meeting, the researcher became a teacher and
demonstrated the power of two strategy.
c. The teacher gave some questions about the use of prepositions
in the sentences to the students.
d. The teacher asked the students to answer the questions

individually.
e. After all students answered the questions, the teacher asked the
sfudents to make a couple.
f. The teacher asked the students to share their answers each
other.
g. The teacher asked every couple to make the new answers for
each question and revise their own answers.
h. After all couples wrote new answers, the teacher and the
students compared the answers of each couple with the other
couples in the class.
i. The teacher explained the meaning of prepositions of place and
how to use it in the sentences to the students.
j. The teacher checked the students understanding by asking
them what material that they still do not understand.
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k. The teacher

gave more explanation about preposition.
The teacher concluded the lesson.
m. The teacher conducted the first post test.

l.

3) Observation
a) The researcher would observe and write the students' activities
during leaming process.

b) The researcher would

observe and write the students' ability in

using preposition in the sentences.

4)

Reflection

a. The researcher would analyze and evaluate the data of
observation.
b. The researcher would plan the next action.

The subject of this research was the eighth grade students of
MTs Madinatussalam Sei Rotan that consist of 2 classes. The subject
was taken only from one class that was VIIII consisting of 27 students.

The reasons for choosing the eighth grade students as the
subject of this research was the researcher found that the students still
have low ability in using prepositions in the sentences especially
preposition of place based on the interview with the English teacher at
the first observation. They got some difficulties when they answered
the questions about preposition. Therefore, the researcher decided to
improve their ability in using preposition.

a.

Instrument of Data Collection

1.

Interview
lnterview is to talk to somebody and ask them a question at a
formal meeting to find out if they are suitable for a job, course
ofstudy, etc.

2.

Observation

Observation is the act of watching somebody or something
carefully for a period of time, especially to leam something.

3.

Diary Note
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Diary note is used to write about students' activities in the
class and will be used to get the information about students'
responses during learning process.

4.

Document
Document is an official paper or book that gives information
about something or that can be used as evidence or proof of
something.

5.

Test
Test is to examine somebody's knowledge or ability by asking
questions or giving them activities to carry out. The test
consists of pretest and post test. Pretest will be given before
implementing the power of two strategy and post test will be
given after implementing the strategy.

b.

Technique of Data Collection

1) lnterview
In this study, the

researcher interviewed the teacher about
questions related to the students' ability in using preposition.
The result was written in notebook.

2) Observation
3)

The researcher observed the teacher and students' activities
during leaming process and it was written in observation sheet.
Diary note
The researcher used diary note to write students' activities and
their enthusiasm during learning process.

4) Document
In this research, the researcher used photo and answer sheet

as

document.

5)

Test

On the pretest, the students answered 10 multiple choice
questions and 10 fill in the blank questions about the use of
prepositiorx in the sentences and it was given before
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implementing the power of trrzo shategy. While post test was
given after implementing the power of two strategy by
answering l0 multiple choice questions and 10 fill in the blank
questions about the use of prepositions in the sentences.

c. Technique of Data Analysis
This study will apply quantitative and qualitative

data.

Quantitative data will be found by analyzing the score of the students.
These data will be analyzed by computing the score of using
preposition test. And qualitative data will be found by describing the
situation of teaching and learning process. These data will be analy2e6
from observation sheet To know the mean of students' score in each
cycle, the researcher will apply the following formula: (Sudijono,
2007:81)

il,= +
Where:

N,
XX
N

: The means of the sfudents
: The total score

:The number of the students

Next, to categories the number of students' who can pass the
test successfully, the researcher will apply this formula:
P=

i * 10096

Where:

P
R
T

: The percentage of students who got point up 70
: The number of students who got point up 70
: The total number of students who did the test.

TherU to see the different of the test successfully after using
strategy, the researcher will apply this formula,le (Wijaya dan
Syharum, 2012:179).
tr

.

D
D

E;qF

{-ffi

: Mean of difference of post test I and post test 2
: Difference of post test I and post test 2
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N

: The number

of students

F. Research Finding
In the first cycle, the students' totai score in pre test was 1524
and the number of students who took the test was 27, so the mean of
the sfudentso test result was:
.ar-

E

=
_

152+
27

:56,44

And

percentage

of the

success students

in

mastering

preposition was:

P=L-, x 10O04
:25,92o/o
In the first post test, the total score of students wx 1774 and
the number of students who took the test was 27 pupils, so the mean
of the students was:

g-=U

a774

_

LI

:65,7A

And perceffage of the

success students

in

mastering

preposition was:
P

=;

x 100%
:40,74Yo

The total score of students in post test two in second cycle was
2412 ard the number of students who took the test was 27. Therefore,
the mean of students' test result was:

Ei
u_=
i
_

itF

2418

,.|

:89,33

And

percentage

of the success students in

preposition was:
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P

=* x t0ogo
: 88,89 o/o

The result of research indicated that there was an increase on
the students' ability in using the preposition in the sentences. It was
proven by the mean of the students' score in every meeting. The mean
of the students' score at the first cycle was 65,70. It was low
according to the criteria success which must be 70. lt happened
because the stu,Cents were difficult to answer the questions. At the
second cycle, the mean of sfudents' score was 89,33. Based on the
criteria success, the students' score and the mean of score fulfilled the
success requirement. It meant that the sfudents' score were better than
the first cycle.

The percentage of the students who got the score up 70 also
showed an increase. For pre-test at the first cycle, the percentage was
25,92 7o or only 7 students from27 who got criteria success and the
post test was 40,74 7o, it showed that ftom 27, 1l students got the
score up 70. While, the percentage for the post test at second cycle
was 88,89 02. It meant that from 27 students, there were 24 students
got criteria success.

According to the data analysis, there was increase and
improvement of the students' test result from pre-test to post test II
and the teaching-leaming process. Compared with the result of pretest and post test in first cycle, the result of post test in second cycle
was better, most of students got scote up 70. And for the hypothesis
testing:
r_

638

= 23,63
As follow:
tr

-- ED)z
lzr'--T
,r-

i,\'ffi

2,65
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!3.63
r-----..........::....:
f

_
_

:.r.rse-H

{ rr (zz-d
t3,63

23,6?

1,80

:13,22
Based on the computation above, it can be seen that the
coefficient of t"o,,,. was 13,22 and ttabte to dF N-l :26, with level
o: 0,05 was 2,06. It meant that the coefficient of teo,lnt 03,22) >
t.sbla (2,06). Therefore, hypothesis alternative (HJ could be received.
According to the finding, H. denotes that the power of tvrro strategy
could increase the students ability in using preposition in the
sentences.

The researcher not only analyzed the quantitative data, but also
the qualitative data. The qualitative data was found by interview,
observation sheet and diary note. At the first cycle, the researcher
found that tbe students' score was still low and. did not have
significant change from the score in pre-test to post test I. It was
happened because the students still did not understand about the
procedure of the power of two strategy, lack of motivation, weak in
vocabularies, did not have dictionary and less concentration.

ln the cycle II, the researcher as a teacher did some addition
activities based on the reflection, namely explained the procedure and
advantages of the power of two strategy to the students, tried to use
simple sentences in explaining the material, motivated the students
and asked them about their difficu.lties directly. And the students'
score in post test increased and exceeded the criteria success. overall,
the data which were found indicated that the students were active,
good attifude and gave responses during teaching-learning process.
According to this result of quantitative and qualitative data, the
power of two strategy could increase the students ability in using
preposition in the sentences. It also helped the students to train them
to study in grouping or to learn together.
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The power of two strategy could help students to increase their
ability in using preposition in the sentences. It is accordance with what
Muqowin and Mafatih said in Tarmizi that the power of two is done to
increase collaborative learning and show the advantages of leaming
together (two pupils), because two is better than one. This strategy
grows work together maximally through leaming activity with own
friends to achieve the competence where the members of group are
two people. With this strategy, they are not only active in learning
individually, but also able to gurde each other. Silberman also said
that support between the members of group, kind of argument,
knowledge, and their skill will make the leaming as a valuable part of
the climate in the classroom.

G. Conclusion and Suggestion
Based on the result of research, it could be concluded that the
students' ability in using preposition in the sentences was low. It could
be seen from the mean of sfudents' test result in pre-test was 56,44.

However, after implementing the power of two strategy, the
students' ability in using preposition in the sentences increased. It was
proven by the mean of students' score in post test of first cycle was
65,70 and post test of second cycle was 89,33. It meant that the second
cycle was better and has got good improvement than fist cycle, so the
researcher does not do the next cycle.

In the first cycle, some r:f students were still confused about
the procedures of the sffategy. It made them passive, made noise
during teaching-learning process, and they were shy to ask what they
did not understand. However, in the next second cycle, the students
understood the procedure of the strategy. So, they were more active,
enthusiastic, and not shy again to ask the teacher.
Therefore, the power of two strategy could help the students to
increase their ability in using preposition in the sentences. It was
proved by the significant different in percentage of students who got
score up 70 in pre test (25,92 %), post test I (40,74 %) and post test II
(88,89 %) arrd the positive responses of students about the strategy.

267

NIZHAMIYAII, Vol. III, No. 2, Juli - Desember 2013
There are some suggestions to the English teacher, students
and all readers based on the result of research. For the English teacher,
using many kinds of strategies in teaching English is better, so the
students will not feel bored. And the power of two strategy as one of
the kinds of strategy can be used in teaching part of speech and
grammar. The power of two strateg;r means combining two people in
a group. With this number of members, the group work will be more
effective in leaming part of speech and grammar, because these
materials need more attention and concentration. And with this
strategy, the students can share their knowledge about the material
each other.
For the students, learning English is not diffrcult if there is a
will. If you find any difficulties or do not understand, ask your teacher
directly. Then, English is a language, so should be practiced in daily
activities in order what have studied in the class do not be forgotten,
included preposition. As the students who learn English, it is better if
you have a dictionary. So, if there are any words you do not
understand you can find it in dictionary. And dictionary also can help
you to build new sentences.
Last, for all readers, this mini thesis was hoped to be useful as
further source in the next research and niay convince you to apply the
power of two slrategy in teaching preposition.

Penulis adalah alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN-SU. E-mail: dsafitlri@yahoo.com
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MASJID DALAM AL.QURAN

Ahmad Riadi Daulay
Abstract: At the period of the Prophet Muhammad SAW. a mosque is
nof jusf a worshrp buf also seryes as a place of prostration in the
culturalsense. The second function of the mosque can be seen as a
human relationship with God through worship ls a/so the center of the
fabic of social life for Muslims so that they can be used as a place of
education, propaganda, social and economic activities. Even Qurarsh
Shihab wrote that the mosque has 5 main functions, namely as a
place of worshlp, places of worship social, educationa/ places and
propaganda, as a source of information and as a place to so/ye socr'o.
economic problems. Ihr's ls descibed in this paper wants.

Kata Kunci: Masjid, Perspektif AI-Qur'an, Ibadah, dan Sosial.
A. Pendahuluan

14/
,(

eberadaan masjid tidak dapat dipisahkan dari Islam dan kaum

Muslimin sebab masjid merupakan pusat peribadatan bagi
kaum Muslimin. Oleh karena itu, islam tidak dapat melepaskan diri dari membicarakan masq awal perkembangan Islam yang
tumbuh di Mekkah dan Madinafr\emUicarakan Madinah tidak
mungkin tanpa membicarakan Masji\Nabawi dan mernbicarakan
Makkah tidak rnungkin mengabaikan {asjidil Haram dan tempat
bersejarah lainnya (AMul Ghani, 200a:[ Dari l.ajian sejarah Nabi
Muhammad SAW- mengajarkan manusia 4t k mengimani Allah dan

mengajarkan berbagai Ibadah melalui masjidlyang dibangunnya yaitu
Masjid Quba yang berada sekitar 3 Mil sebeh\n Madinah dan setelah
Nabi berada di Madinah bersama-sama den\an para sahabat dan
masyarakat Madinah membangun Masjid yang d\kenal dengan Masjid
Nabawi (Khan,l985:88). Ini rnenunjukkan bahwa dalam sejarah
masjid memegang peranan penting dalam dakwah Rasul, baik sejak
Masjid Quba, Nabarari maupurl di Masjid Al-Haram,

Pada Masa Nabi, masjid tidak hanya sebagai tempat sujud
dalam pengertian Ibadah akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat
sujud dalam arti kebudayaan (Gazalba 1989: 254). Kedua fungsi
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mesjid tersebut bisa dilihat sebagai tempat menjalin hubungan
manusia dengan Allah melalui Ibadah juga merupakan pusat jalinan
kehidupan sosial bagi umat Islam sehingga dapat difungsikan sebagai
tempat pendidikan, dakwah, kegiatan sosial ekonomi dan bahkan
Shihab (1996:4621 menuliskan bahwa mesjid memiliki 5 tungsi
utarna, yaitu sebagai tempat ibadah (mahdah), tempat ibadah sosial,
pendidikan dan dakwah, sebagai sumber informasi dan sebagai tempat
memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi. Jika kelima fungsi
tersebut dapat dijalankan, maka masjid bisa kembali kepada peran
yang pelnah dtialankannya pa a masa silam sEbagaj jami'tempat
ibadah kolektif (Qordhowi, 2000:9). Dari kutipan tersebut dapat
dipahami bahwa masjid pusat tempat ibadah, kegiatan pendidikan,
dakwah, sosial ekonomi rakyat, bahkan untuk olahraga dan kesenian.
Berdasarkan uraian tetsebut, setiap muslim sangat penting
mengetahui bagaimana masjid dalam Al,Quran, yang dikaji melalui
terma-termany4 dan fungsi-fungsi masjid itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Term Masjid dalam AlQuran
Term masjid berasal dari bahasa Arab dari kata sajada, dalam
bentuk isim mokon menjadi masjidu, yang berarti tempat sujud,
sedangkan secara terminologi masjid adalah suatu bangunan khusus
yang digunakan untuk tempat pelaksanaan shalat, terutama shalat
jama'ah. (Farid, 1984: ll8). Al=Quran menyebutkan kata masjid
sebanyak 2l kali yang tersebar pada tujuh surah, Dalam bentuk jama'

.r+&

disebutkan sebanyak 3 l6ati,-q.U;il disebutkan dua kali, }i"i 6u6 Lu11
dan 'i:"-Jt sebelas kali. (Abdul Baqi, tt : 478 ). Untuk melengkapi hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Kats

No

Surah/ Ayat

r+ti.{.

2.
J.
4.

sti.i

5.

.t;lndt

6.

.lr.ri

Al-A'raaf / 7:29

7.

l?..i

Al-A'raaf / 7: 3l

+Li{a
r+UeiJl

Bentuk kata

,|

I

At-Taubah/ 9:
At-Taubah/ 9: 8
Al-Baqarah/ 2:
Al-Baqarah/ 2: 187

ll4

AI-Tirl/

72:

8

Isim
Isim
Isim
Isim
Isim
Isim
Isim
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Jama'taksir
Jama'taksir
Jama'taksir
Jama'taksir
Jama'taksir

Mufrad
Mufrad

Makna
Masiid
Masiid
Masiid
Masiid
Masiid
Masiid
Masiid
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9.

q:"dt
*i"ait

10.

-u.;.iit
,

13.

.lr;"ill
!
rr.i.rit
Jri.ill

Al-Baqarah/ 2: 144
Al.Baqarah/ 2: 149
Al-Baqarah/ 2 : 150
Al-Baqarah/ 2:191
Al-Baqarah/ 2: 196
Al-Maaidah/ 5 : 2

14.

Jr.i"lil

Al-Anfaal/ 8: 34

15.

+;dr

At-Taubah/9:7

16.

+.lall

8.

ll
12.

18.

sr;.ill
,

At-Taubah /9 : 19
At-Tauba,h l9'.28
Al-Israa'/ 7 : I

19.

rr.l"eit

rri"ill
*i.;.tl

Al-Israa'/ 7 : 7

20.
21.

t'l.

r+.Leit

(a12

Al-Fatah I 48:25
Al-Fatah /48:27

Mufrad
Mufrad
Mufrad
Mufrad
Mufrad
Mufrad
Mufrad
Mufrad
Mufrad

Masiid Al-Haram
Masiid Al'Haram
Masiid Al-Haram
Masiid Al-Haram
Masiid Al-Haram
Masiid Al-Haram
tUasiid Al-Haram
Masiid Al-Haram

lsimMufrad

-MasiiilTl-Haram
Masiid Al-Haram

Isim Mufrad

Masjid Al-Haram &
Masiid Al- Aqsha

Isim Mufrad
Isim Mufrad

Masiid A-Aosha
Masiid Al-Haram
Masiid Al-Haram

Isim
Isim
Isim
Isim
Isim
Isim
tsim
Isim
Isim

lsim Mufrad

-

5\!r

disebutkan dalam Al-Quran sebanyak tiga kali
dalam bentuk isim jamak taksir, yang terdapat pada tiga ayat dan tiga
surah. Yang pertama dalam QS. Al-Taubah: 17. Menurut Shihab
(201144) ayat tujuh belas tersebut menunjukkan bahwa yang pantas
memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan hari kemudian, serta medirikan shalat secara tekun dan benar,
menunaikan zakat dengan sempurna dan tidak takut kepada siapapun
kecuali kepada-Nya.

Ayat kedua terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 114. Menurut
Shihab (2011: 360) masjid adalah rumah suci lagi mulia, masjid
adalah milik Allah, pemilik rumah rumah mulia itu harus dihormati
dan diagungkan. ltu tercermin dalam rasa takut merobohkannya atau
mEnghalanguya fuugsinya, Me.reka juga seharusnya takut kepada
manusia karena sebentar lagi orang- orzmg mukmin akan mendapat
kekuatan sehingga yang berlaku amat aniaya itu akan dapat ditindak
dan dijatuhi sangsi sesuai dengan perbuatan mereka. Ada yang
berpendapat bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram
karena memiliki keutamaan beribadah didalamnya, seperti shalat di
mesjid ini beroleh ganjaran 100.000, sedang di Masjid Nabawi 10.000
sedangkan di Masjid Al-Aqsho 1.000 ganjaran dan masjid-masjid
lainnya satu ganjaran. Pendapat lain mengatakan bahwa masjid adalah
semua bangunan yang dil,hususkan untuk beribadah kepada Allah
dimanapun berada termasuk masjid Al-Haram, karena Allah telah
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menjadikan bumi seluruhnya sebagai tempat bersujud buat kaum
muslimin, sebagaimana sabda Nabi: "Allah menjadikan bumi buat aku
dan ummatku sebagai tempat sujud dan sarana penyucian, yakni
mensucikan diri dengan cara bertayamum" (HR Bukhari dan Muslim).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang
menghalangi berperannya masjid sesuai dengan fungsinya baik Masjid
Haram dan masjid lainnya akan mendaBat kehinaan di dunia dan ini
telah terbukti dengan kekalahan, keterbunuhan dan penawanan sekian
banyak tokoh musyrik dalam peperangan Badr serta kekalahan total
yang mereka alami ketika nabi dan kaum muslimin berhasil
menguasai kota Makkah dan diakhirat nanti mereka mendapat siksa
yang berat.

Ayat ketiga terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 187. Makna
masjid pada ayat tersebut adalah berkaitan dengan ildikaf di mesjid
yang merupakan ibadah yang dianjurkan. Shihab (2[ta97)
menyatakan Penyebutan kata masjid pada ayat ini berkaitan dengan
iktikaf, ibadah ini tidak syah kecuali bila dilakukan dalam masjid,
menurut sebagian ulama iktikaf dilaksanakan pada masjid yang
dilaksakan shalat jumat bahkan harus di masjid jami'. Kata masjid
tidak berkaitan dengan bercampur kareta bagi yang beriktikaf dan
harus keluar sejenak dari masjid untuk satu keperluan yang mendesak,
iktikafrrya dapat ia lanjutkan.
Shihab (2Ot t: 387- 388) menjelaskan kata .rrtJt adalah bentuk
jama'dari masjid yakni tempat sujud, ada beberapa pendapat dalam
memahami kata al - mas aj i d pada ay at tersebut :

a.
b.

Yang memahami sebagai seluruh persada bumi beralasan sabda
nabi yang menyatakan :" dijadikan untukku dan ummatku persada
bumi ini sebagai tempat sujud.
Ada juga ulama yang memahaminya sebagai bentuk jama' dari
kata masjad yang mereka maksud adalatr anggota badan manusia
yang diperintahkan oleh rasul agar bersujud yaitu datri, hidung,
kedua lutut, kedua tangan dan kedua kaki. Maksud ayat ini
menurut mereka dalah bahwa Allah telah menganugerahkan
anggota badan sebagai nikmat, maka janganlah menggunakannya
sujud kepada selain Allah.
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Ada juga memahami ayat tersebut bahwa masjid sebagai tempat
sujud dan ibadah kepada Allah semata. Dlam konteks ini nabi
SAW memperingatkan agar tidak menjadikan masjid sebagai
tempat jual beli atau tempat mencari barang yang hilang
Thahir Bin Asyur mematrami kata al- masajid dalam arti Masjid
Al-Haram di Makkah dengan alasan bahwa kaum musyrikin
Makkah meletakkan aneka berhala didalamnya dan meletakkan
berhala Hubal di atap Ka'bah, ayat lain yang menunjuk Masjid
Haram dalam bentuk jama QS. Al-BaqarahlZ: 114. Penggunaan
dalam bentuk jama' pada yat tersebut menurutnya dalah untuk
memasukkan semua yang melakukan kedurhakaan yang sama
dalam kandungan ancurman ayat ini atau penggunaan bentuk jama'
itu bertujuan menggambarkan keagungan masjid Al=Haram."

Kata

F.i"r (tanpa Alif Lam\ disebutkan dalam Al-Quran
sebanyak dua kali dalam bentuk isim,kata tersebut terdapat pada dua
ayat dan dua surah, yaitu: QS. Al-A'raf: 29. Shihab menjelaskan
bahwa ada beberapa pemahaman tentang ayat tersebut yang berkaitan
dengan masjid :

Perintatr meluruskan wajah disetiap masjid dalam arti perintah
melaksanakan shalat dimasjid manapun.Tidak memilih- milih
masjid dengan berkata ini dibangun oleh si A atau organisasi A
yang saya lebih senangi dari masjid yang lain yang dibangun oleh
si B, semua masjid pada prinsipnya adalah kepunyaan Allah
b. Perintatr melaksanakan shalat pada waktu- waktunya ke arah yang

diperintatrkan Allah yaitu ke masjid Al-Haram di Makkah. Namun
pendapat ini kurang tepat karena ayat tersebut turun di Makkah
dan ketika itu kiblat belum lagi ke arah Masjid Haram

c. Perintatr

untuk melaksanakan semrn shalat dalam masjid.
ini tudak didukung oleh kenyataan bahwa nabi SAW

Pendapat
membenarkan para sahabatnya untuk shalat di rumah masingmasing, walaupun harus diakui bahwa beliau sangat menganjurkan
shalat di masjid.

Selanjutnya Shihab (2011: 83-84) juga menjelaskan bahwa
kata sujud bertemu dengan kata masjid dan terpadu aktifitas sujud
yakni kepatuhan kepada Allah dan fungsi serta peranan masjid. Semua
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yang mengantar manusia kepada kepatuhan kepada Allah merupakan
bagian dari aktifitas kemasjidan. Karena itu, di masa Rasul SAW,
masjid Nabawi di Madinah memiliki tidak kurang dari sepuluh fungsi
dan perperan sebagai tempat : shalat dan zikir, pendidikan, santunan
sosial, konsultasi dan komunikasi ekonomi sosial dan budaya, latihan
militer, pusat kesehatan pengadilan dan penyelesaian sengket4 pusat
penerangan, tahanan dan tempat pen rmpungan.

Ayat kedua terdapat dalam QS. Al-A'raf: 13. Menurut Shihab
(2011:87), ayat tersebut memerintahkan supaya setiap orang yang
akan memasuki masjid mengenaikan pakaian yang indah minimal
dalam berbentuk menutup aurat, melakukan itu setiap memasuki dan
berada di masjid, baik dalam masjid bangunan khusus maupun dalam
pengertian yang luas yakni persada bumi ini.
Kata -r+:,;Jt lberalif lan; disebutkan dalam Al-Quran sebanyak
15 kali dalam bentuk isim,yang tersebar pada 14 ayat dan 14 surah,
14 kata disambungkan dengan kata Al-Haram,dengan makna Masjid
Al-Haram dan satu kata disambungkan dengan Al-Aqsha yang
bermakna Masjid Al=Aqsha. Ayatnya sebagai berikut:
c

a,

i#'r'J; 6b'; ilZ;!Ut|t,t:.l.Jr e;*:;u

s

"i
i;r( ,rtt ,:{s rp "rs"it i;,r, '&6 *) lrst +:ir
rk-k rEe.rtrv', *, n'At ft o{l'r-,6\

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke
langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di
mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan
sesungguhnya orang.orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab
(Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil
Haram itu adalah benar dari Tuhannyq dan Allah sekali-kali tidak
lengah dari apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 144).
Selanjutnya penyebutan Masjid Al-Haram dapat dilihat dalam
QS. Al-Baqarah: 149-150. Shihab menjelaskan bahwa kata Masjid AlHaram yang terdapat dalam ayat tersebut menjelaskan tentang
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pengalihan qiblat dari Masjid Al-Aqsha
Masjid al-Haram di Makkah.

di

Palestina ke Ka'bah di

Selanjutnya ditemukan juga dalam QS. Al-Baqarah: 191 dan

Aljuga
dalam
terdapat
Baqaratr adalah Masjid al-Haram. Selanjutnya
Ayat
ini berkaitan
34.
Kedua
Al-Anfal:
2
dan
QS.
QS.AI-Maidah:
yang
berhak
sehingga
Masjid
Al-Haram,
dengau kemuliaan
196. Kata masjid yang dimaksud pada ayat 191 dan 196 pada QS.

mengelolanya adalah orang-orang yang bertakwa.

4

w'6#.Lx*

j,aa i, YI $, ry) Nt9
)t ;.iirr ir ji;*[
ai!lt'-J.urir
.*E i;*u F, irt;:*r $ tt;rt1*:

;ir

Artnya: "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi a[air dan
Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orangorang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di
dekat Masjidilharam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu,
hendaklatr kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS.A1-Taubah: 7).

Kata masjid pada ayat-ayat tersebut dirangkaikan dengan kata
haram. Shihab (2011: 65- 66) menuliskan bahwa kata haraam terambil
dari kala yaqg bernakna laranBar dan pergetatan, Kata ini seringkali
dihadapkan dengan haial yang antarar lain bermakna pelepasan dan
penguraian, seperti tali yang dilepas dan diurai setelah digunakan
kemudian berkembang menjadi
mengikat sesuatu. Makna
bermakna boleh, sedangkan kata haram berkembang juga maknanya
sehingga bermal<na hormat.

ini

Tanatr haram atau Masjid Ai-Haram adalah wilayah yang
memitiki kehormatan dan lagi harus dihormati. Kata haram disini
tidak lagi diprhadapkan dengan kata halal, tidak juga dihadapi dalam
arti haram dari segi tinjauan hukum, walau kata yang mengandung
kata hukum itu terambil juga dari akar kata yang sama. Kita semua
tahu bahwa semakin terhormat sesuatu, semakin banyak pula larangan
yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan masalah ini Shihab
(2011: 65- 66) mengutip pendapat beberapa/uqalta sebagai berikut:
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Imam Syafii berpendapat bahwa ayat ini hanya melarang kaum
musyrikin memasuki Masjid Al=Haram, bukan semua masjid
b.

Imam Malik juga berpendapat bahwa yang dimaksud adalah
Masjid AI-Haram, tetapi beliau menganalogikannya dengan
masjid- masjid lain

c.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah
Masjid Al-Haram, beliau memahaminya bukan sebagai larangan
memasukinya, tetapi dalam arti larangan melaksanakan haji,
umratr dan melakukan thawaf.

Kata plr.It

.t""-ir

terambil dari kata ra-,* yakni tempat sujud
dan fl> yang makn6 dasarnya adalah sesuatu yang dihormati. Masjid
Haram adalah masjid yang agung dan dihormati. Menurut Shihab
(2011:14) yang dinamai Masjid al-Haram bukan hanya tempat yang
digunakan sujud, tetapi termasuk juga halaman bangunannya. Dengan
demikian Masiid Al-Haram dapat meiuas arcalnya sesuai dengan
keluasan dan banyaknya orang yang shalat serta I'tikap dan thawaf.
Diantarnya terdapat dalam QS. Al-Isra': 7. Maksud masjid pada ayat
tersebut adalah masjid Al.Aqsha atau baitul Maqdish, dimana terdapat
bangunan peribadatan yang diselesaikan oleh Nabi Sulaiman AS.

(Shihab,2011 28).
Kemudian terdapat dalam QS. Al-Fath: 25. Kata"r,*l^.Lir paaa
ayat tersebut disambungkan dengan kata haraam, yang m6nunjukkan
arti Masjid Al-Haram, Shihab (2011; 550-551) menjelaskan ayat ini
menjelaskan batrwa yang dimaksud orang-orang yang kafir yang
menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram untuk melaksanakan
ibadah ummh dan menghalangi pula hewan kurban yang kamu
bawadan yang telatr terkumpul sebanyak empat puluh atau 70 ekor
untuk kamu sembelih lalu membagi-bagikannya kepada fakir miskin
untuk demi mendekatkan diri kepada Allah serta menghalangi hewanhewan kurban itu untuk sampai ke tempat yang pahng utama bagi
penyembelilurya yakni di Marwah.

r'.;jr

Juga terdapat dalam QS. Al-Fath: 27. Kata
pada ayat
tersebut disambungkan dengan kata haraam, yang nienunjukkan arti
Masjid Al-Haram. Dari kajian sejarah Islam sejak masa Nabi
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Muhammad SAW. sampai masa sesudahnya dan bahkan sampai
sekarang, mesjid merupakan simbol dari suatu kemajuan dari budaya
ummat Islam pada masanya. Pemyataan tersebut cukup beralasan
karena masjid adalah lambang Islam, masjid adalah barometer dari
kondisi masyarakat muslim pada satu ruang dan wakru. Keadaan
mesjid adalah kondisi sebenarnya dari keadaan masyarakat muslim
yang ada disekitarnya. Oleh kalena itu, pembangunan masjid
mengandung makna pembangunan Islam dalam suatu masyarakat.
Kerunnrhan masjid dapat bermakna pula keruntuhan Islam dalam
masyarakatnya. (Gazalb a: 246).

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan
masjid mengandung makna pembangunan Islam dalam satu masyarakat, ini dapat dipaharni bahwa dengan masjid, jika diflrngsikan d.apat
mempengaruhi banyak aspek bagi kehidupan masyarakat sekitamya.
Masjid pada masa silam marnpu berperan sedemikian luas, disebabkan
beberapa faktor antara lain: pertarnc; keadaan masl,arakat
.yang masih
sangat berpegang teguh kepada nilai, norma dan jiwa agamu kedua;
kemampuan pembina-pembina masj id menghubungkan kondi si sosial
dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid dan
ketiga; manifestasi pernerintahan terlaksana dalanr masjid baik pada
pribadi=pribadi pemimpin pemerintahan yang rnenjadi imam/ kha.rib
maupun di dalam nrangan- ruangan masjid vang dijadikan tempattempat pemerintahan dan musyawarah. (Shihab, 2ll:462463). Dari
kutipan tersebut jika dihubungkan dengan kondisi sekarang faktor
yang pertama dan kedua masih sangat sesuai dengan kondisi sekarang
supaya masjid-masiid tidak hanya untuk tempar ibadah. tapi juga
digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dll.
Selanjutnya jika dicermati yang membedakan saru masjid
dengan masjid lainnya adalah arsiteknya yang dapat dilihat dari
bentuk, rupa dan wama.aspek bentuk bisa dilihat dari benruk menarq
bentuk kubah, bentuk jendel4 bentu teras, bentuk piaru gerbang,
bentuk hiasan - hiasan dalam rnasjid maupun diiuar masjid dll.
Arsitek suatu bangunan masjid biasanya dipengaruhi oleh banyak
faktor. bisa dari faktor internal dari budaya lokal (daerahl. biasa juga
dari faktor ekstemal dari budaya luar lokal yang berasal dari bentuk
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masjicl yang telah lalu yang tetap menjadi ikon budaya Islam. Ahmad
Yani menuliskan pada tahun 1999 bahwa di lndonesia jumlah ma.sjid
telah mencapai 700. 000 buah, model arsitekturnya bermacammacarn, ada yang kubahnya berbentuk bulat dengan gaya Timur
Tengah, ada yang bergaya joglo dengan gaya Jawa dan ada yang
berbenruk khas kedaerahan. (Yani, 2008: 82).

2,

Fungsi Mesjid

Masjid dalam perkembangan umnult Islam sejak dari masa
Rasul memberikan peranan yang sanat penting dalam pengembangan
ummat Islam baik secara individu maupun seczra kolektif. Pentingnya
masjid sebagai saftrna untuk pembangunan ummat Islam dijelaskan
dalam Al-Quran dalam banyak ayat, seperti pernyataan Farid (1997:
205) "Masjid dalam peradaban Islam bukan sekedar sebuah tempat
kegiatan keagamaan dan kebudayaan, tetapi merupakan suatu tata
kelembagaan yang mcnjadi sarana pembinaan masyarakat dan
keluarga muslim serta insan - insan peradaban Islam". Pendapat
tersebut menunjukkan bahwa masjid tidak hanya digunakan untuk
fungsi kegiatan keagamaan tetapi masjid merupakan sarzrl& peft=
binaan masyarakat dan keluarga. Berdasarkan literatru yang dikaji,
mesjid memiliki lima fi.rngsi utama yaitu sebagai tempat ibadah
(mahdah), tempat ibadah sosial, tempat pendidikan dan dakwah,
sebagai sumber informasi dan sebagai tempat memecahkan masalahmasalah sosial ekonomi (Shihab, 1996:462\.

a.

Masjid Sebagai Tempat lbadah Mahdah
Fungsi utama masjid adalah tempat shalat dan zikir, oleh
karena itu, seluruh aktifitas yang dilaksanakan dimasjid berorientasi
dzikrullah, apapun bentuk aktifitas tersebut. Karena itu menghalanghalangi manusia yang hendak menyebut Allah didalam masjid dalam
berbagai bentuk aktifitasnya merupakan sesuatu yang amat aniaya
(Lihat QS. Al-Baqarah:

1

14)

Jika diseu0al! ayat tersebut nenuqiukkalu ba-hwa juka ada
orang yang menghalang -halangi menyebut nama Allah dalam masjid
dan berusaha merobohkannya, orang yang seperti itu tidak layak
masuk masjid, didunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat
siksaan, dan orang yang masuk masjid adalah orulg yang takut kepada
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Allah. Oleh karena itu, pemanfaatan masjid untuk menyembah selain
Allah SWT. menjadi sesuatu yang amat terlarang (QS. Al-Jinn: l8)

b. Masjid

Sebagai Tempat lbadah Sosial

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sosial didasari oleh
kenyataan bahwa manusia disebut juga sebagai makhluk sosial,
sebagai makhluk sosial amat menekankan rasa persamaan dalam
masyarakat, karenanya hubungan sosial diantara masyarakat muslim
harus berlangsung secara harmonis sehingga tidak terjadi adanya
kesenjangan sosial dan konflik sosial.
Ibadah- ibadah yang dilakukan dalam masjid untuk menyahuti
kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial banyak sekali seperti
shalat jamaah, yang dimulai dari kumandang azan mengajak
masyarakat untuk mendirikan shalat secara bersama ,dilanjutkan
dengan iqamah mengajak secara bersama untuk sama- sama berdiri
untuk shalat berjamaah dan mengikuti gerakan imam untuk samasama melakukan gerakanyangsama ibadah ibadah lainnya

Menurut Sidi Gazalba (1989: 156): ,'Dalam masjid, pada
waktu shalat, ajaran persamaan dan persaudaraan umat manusia
dipraktekkan. Disinilah tiap muslim disadarkan bahwa sesungguhnya,
mereka semua sama. Didalam masjid, hilanglah perbedaan warna
kulit, suku, b*gru, kedudukan, kekayaan dan mazhab. Semuanya
berbasis didepan Tuhannya tanpa perbedaan. Bagai sekumpulan
saudara seia sekata, serempak mematuhi imam yang ada didepannya".
Dari kutipan tersebut menunjukkan
pelaksanaan shalat

dari

berjamaah di masjid menghilangkan seluruh perbedaan strata yang
berbeda dalam status sosial ekonomi, kedudukan dalam masl'arakat,
semua menuju yang Esa.
Rasulullah telah menuqjukkan cara untuk mengatasi masalah
sosial pada masanya seperti masa Rasul masalah sosial tentu tidak
sedikit, karena itu banyak sekali sahabat Rasul ,vang memerlukan
bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan
sebagai konsekuensi dari perj uangan. Disamping itu, masalah-masalah
sosial lainnya seperti kemiskinan memang selalu ada sepanjang
zaman. Untuk mengatasi masalah sosial itu, Rasulullah SAW. dan
para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegratan sosial,
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misalnya dengan mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah melalui
masjid, lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang membutuhkannya.

c. Masjid Sebagai Tempat Pendidikan

dan Dakwah

Masjid berfrrngsi sebagai tempat pendidikan dan dakwatr dapat

kita lihat bagaimana Rasulullah SAV/. menjadikan masjid sebagai
tempat mengajar ilmu yang telah diperolehnya dari Allah SWT.
berupa wahytr. Ini berarti, masjid berfungsi sebagai madrasah yang
didalamnya kaum muslimin memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui
ilmu, para sahabat juga terbina karakternya menjadi oftrng-ofttrlg yang

kuat ikatannya kepada Allah SWT. sehingga dengan cepat

para
sahabat memperoleh ilmu dan menyebarkannya kepada umat manusia.
Selain itu masjid juga digunakan Rasul sebagai tempat dakwatr yang

dari Rasul SAW. menyampaikan khutbatr, tabligh,
mengqiar dan mendidik para sahabat sehingga para satrabat mprasakan
betapa pentingnya sebagai sarana pendidikan dan sarana untuk
dakwah. untuk itq masjid dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan
dan dakwah bagi semua level umur. Pendidkan yang dapat dikelola
untuk masing-masing level usia tersebut dikemas melalui pendidikan
berjenjang atau yang terprogram menggunakan kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhannya atau melalui majlis ta'lim sesuai kebutuhan.
dapat dilihat

d.

Mesjid Sebagai Tempat Sumber Informasi
Mesjid berfungsi sebagai tempat sumber informasi, masjid
digunakan juga para sahabat juga saling ber-ta'anzl (berkenatan).
Melalui ta'aruf itu kadangkala ditemukan kekurangan-kekurangan atau
hal-hal yang kurang baik, maka merekapun saling bertaushiyah
(nasihat-menasihati) agar menjadi orang yang lebih baik. Dengan
ta'aruf, taushiyah dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan
membuat tidak ada kesalahan para sahabat yang sulit diperbaiki,
bahkan dengan dakwatr jtutru ukhuwah mereka semakin mantap.

e.

Mesjid Tempat Memeeahhan Masalah-masalah Ekonomi
Mesjid berfungsi sebagai tempat memecahkan masalahmasalah sosial ekonomi, hal ini dapat dilihat jika problem yang
dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial
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ekonomi dibantu melalui pemamfaatan mesjid. Dalam catatan sejarah
mesjid telah banyak diungkapkan bagaimana mesjid membantu
problem- problem masyarakat yang berkaitan dengan sosial ekonomi.

C. Penutup
Term masjid berasal dari bahasa Arab dari kata sajada, dalam
bentuk isim makole menjadi masjidu, yang berarti tempat sujud,
sedangkan seeara terminologi masjid adalah suatu bangunan khusus
yang digunakan untuk tempat pelaksanaan shalat" terutama shalat
jama'ah. Al-Qwan menyebutkan kata masjid sebanyak 21 kali yang
tersebar pada tujuh surah, Dalam bentuk jama' 5L; disebutkan
sebanyak 3 kali,.utt'-ll disebutkan dua kali, ,ll:, dua kali dan 'i'.-ll
sebelas kali.

Kata .r+ti.i disebutkan dalam Al-Quran sebany,ak tiga kali
dalam bentuk isim jamak taksir, yang terdapat pada tiga ay,at dan tiga
surah. Kata +u.iltdisebutkan dalam Al-Quran sebanyak dua kali dalam
bentnk isim, pada dua ayat dan pada dua surah. Kata >:-. dissludon
dalam Al-Quran sebanyak dua kali dalam bentuk isim. kata tersebut
terdapat pada dua ayat dan dua surah, l(61s '.:..l1disebutkan dalam AlQuran sebanyak 15 kali dalam bentuk isim , yang tersebar pada 14
ayat dan 14 suratr, 14 kata disambungkan dengan kata AlHaram,dengan makna Masjid Al-Haram dan satu kata disambungkan
dengan AI-Aqsha yang bermakna Masjid Al-Aqsha,r
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PERSPEKTIF KODIFIKASI HADIS
M.

Kifrawi

Abstract: Writing "Hadis' was done by special peopte and 'Tabi'in,,
for first it is only private and seem to be privace as ciose friend stiil
holding to the great memorance with no doubt to the witer. while,
witing "Hadis" formally just be done in tJmar Bin Abdul Aziz
regriment".

Kata Kunci: Sejarah, Kodifikasi, dan Hadis.
A. Pendahuluan
adis adalah sebagai sumber resmi hukum kedua seteiah AlQur'an. Hadis menempati posisi yang sangar urgen dalam

menjelaskan kajian-kajian ke-Islaman. Eksistensi dan
kedudukannya tidak diragukan lagi, nzlmun karena pembukuan hadis
secara resmi baru dilakukan setelah Nabi Muhammad S-A.\\;. wafat,
ditambah lagi dengan muncul dan beredarnya hadis-hadis palsu maka
keabsahan hadis-hadis yang ada dikalangan kaum muslimin diperdebatkan paraahli.
Dimasa Rasulullah SAW. masih hidup, hadis belum mendapat
perhatian sepenuhnya seperti Al-Qur'an. Para sahabal rerutama yang
mempunyai tugas istimewa selalu mencurahkan tenaga dan u.akrunya
untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an pada benda-benda 1-ang mungkin
digunakan, namun tidak demikian halnya dengan Al-Hadis kendatipun
para sahabat sangat memerlukan bimbingan dan perunj,ak dari Nabi
dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan-ketenruan dalam AlQur'an, karena segala permasalahan yang muncul dapat mereka
tanyakan langsung kepada Nabi.
Setelah Nabi wafat l0 Hijriah-632 Masehi. ketiadaan otoritas
sangat terasa permasalahan yang dihadapi umat Islam ridak sepenuhnya dapat dijawab melalui pesan-pesan Al-Qur'an. Peda saat itulah
Hadis memperoleh arti yang sangat penting sebagar sumber hukum
kedua untuk memecahkan masalah yang ada.
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Menurut Nasution (1985:2) para ulama Hadis (Muhaddistn)
rerurama yang hidup di zaman klasik (650-1250 M) telah berusaha
melakukan penulisan dan penyeleksian secara ketat terhadap hadisnadis. sehingga dapat dipilih mana hadis yang benar-benar dari Nabi
dan mana yang bukan, justru karena itu para ulama membuat kaedahkaedah. ketentuan, pedoman dan acuan tertentu untuk menilai hadishadis tersebut. Kaedah-kaedah dan ketentuan inilah kemudian
berkembang menjadi ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu hadis.
r Suparta. 1996: 5)

B. Kodifikasi
Secara etimologi, kodifikasi berasal dari bahasa lnggris
codification, merupakan kata benda dari codify, yang bearti menyusun
tundang-undang dan lain sebagainya) menurut suatu sistem. (Enchols
dan Hasan Sadily, 1998:122). Disesuaikan dengan bahasa Arab,
kodit-rkasi sama artinya dengan todwin (A:, - uJ4 - lnJai ) y*g
berani "mengumpulkan, menghimpun, mencatat atau membukukan,
juga bearti menertibkan sesuatu." (lr,{a'luf, 1994,230). Jika dihubungkan dengan kata hadis, maka yang dimaksud dengan kodifikasi hadis
adalah menghimpun hadis-hadis Nabi ke dalam suatu buku atau
mushaf.

Kodifikasi (tadwin) hadis dan jam'ul quran, yaitu menghimpun atau mengumpulkan lembaran wahyu yang terdapat diberbagai benda (kulit, tulang, pelepah kurma dan sebagainya) untuk
dijadkan satu mushaf. Antara kodifikasi hadis dan jam'ul qur'an
memiiiki persam€um yaitu sama-sama mencatat dan membukukan
dengan rapi, tetapi secara teknis ada perbedaannya, yaitu dalam
rad't'in hadis tidak dibentuk team sedangkan jam'ul qur'an ada team.
Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan penghimpunan hadis
dilal:nkan secara individu oleh masing-masing muhaddistn (ahli
hadis).

C. Larangan dan Anjuran Menulis Hadis
Pada hakikatrryq aktivitas penulisan hadis pemah dilakukan
oleh sahabat dan tabi'in, hanya saja penulisan hadis ketika itu masih
benitat pribadi dan terkesan dirahasiakan. Disamping itu adapula
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sahabat dan tabi'in yang mempunyai sikap dan pandangan berbeda.
Mereka masih berpegang teguh pada kekuatan hafalan dengan tidak
berburuk sangka pada pihak yang melakukan penulisan hadis.
Meskipun dalam jurnlah yang cukup kecil adapula sebagian sahabat
dan tabi'in sangat mencela dilakukannya upaya penulisan hadis,
dengan dalih apapun dan adapula dari kalangan sahabat dan tabiin
yang menjadikan penulisan hadis sebagai upaya unnrk menghafal
hadis. Bila hadis-hadis tersebut telatr dihafal, maka hasil rulisan
tersebut dibuang atau dihapus.
Para sahabat dan tabi'in, baik yang memperboiehkan maupun
yang melarang penulisan hadis memliki argumentasi masing-masing.
Berikut ini dipaparkan hadis-hadis yang dijadikan argumentasi:

a. Hadis-hadis yang melarang penulisan
1. Riwayat Abu Sa'id Al-I(hudry, Rasulullah

4=^*li OiJrllJF

-!"

bersabda:

q$S

9"3 r.rjct q:$y

Artinya: "Janganlah kalian tulis (riwayat) dariku siapa yang
mau menulis riwayat dariku, selain Al-Qur'an hendaklah ia
menghapusnya." (Al-Khatib, I 98 1 : 303 ).

2.

Berikut hadis dari Abu Sa'id Al-Khudry:

j:

.+.Li L.rLKIli Ul O.iJ Oi C-_r 4Jlo
LtiSJl .+ &:4itDalll,+O.r_H

#

"J

/!il,& rrJ !Ur6+
+iil :-lti a-,c e+l_r-,
UJ

Artinya: "Kami merengek (bermohon) dihadapan Nabi SAW.
agar beliau mengizinkan kami menuliskan (riwa,vat dari beliau
selain Al-Qur'an), tetapi beliau tetap tidak berkenan (memberi
izin). Riwayat lain menyebutkan, kami meminta izin kepada
Nabi SAW untuk menulis (Hadis) narnun beliau tidak mengizinkannya." (At-Khatib, 198 1 : 303).

3.

Dari Abi Hurairah, ia berkata:

:dttii +.ls!l

,,'i(,O-', C-l +Jrnll..J.- aijlUj*Jl+Le>

:dti dli. b*..., ,:arl--i lJl t..r_q5: d$l
2B6

hat^

P er spe

.-rllsll

;*l

3eiS t"{Y

J

h if Ko difi kas i H adi s
(M. Kifrawi)

fi,.i p^! t.J;U t gj_pii tairl

I

r-rtS_;c r-iiS

,rJL.: airllr;tjS

6.

Artinya: "Rasulullah SAW. keluar diwaktu kami
menulis hadis-hadis, maka ia berkata apa yang yang

sedang
sedang
kamu tulis ini?. Kami berkata hadis-hadis yang kami dengar
dari Engkau, ia berkata, "kitab selain kitab Allah?, apakah

kamu mengetahui?, tidaklah terdapat umat-umat sebelum
kamu kecuali setelah mereka menutis kitab-kitab bersama
dengan kitab Allah". (Al-Khatib, 1981: 303).
b. Anjuran untuk Penulisan Hadis
Selain hadis yang mengutarakan larangan menulis hadis,
juga ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk penulisan antara
lain:

1.

Dari Abdullah Bin Umar bin "Ash, ia berkata:

+-,i ,C--l

4+le dilll,.J.-

*llj3*1.1" e*^",.,i L,.i dS q$Si d.ri(

nllJ3**)^ 4ir^".., LJ ,.'i<i .IJUJ r,Lfo;'e ,r$eti ,+-Li",S
,t-bjlJA-!.billd CSIJ&
aiillLJJ,*J3 .C,"-l 4:iledlll,.rL-

+Jr*\\sJ'a ,irlld-r"; eJIS cr_.f.:i,-*KIlgecS.".Li
a,).a z riL orrr
gJ
!r.^*iu$ll3i,.,i<l.dt!J .+{,Jl ar;,-L.Li3ii

J*;

to.3=YJ

Artinyal "Aku menulis semua yang aku dengar dari
Rasulullah SAW, aku ingin menghafalnyq namun orang-orang
o'engkau msnulis semua
Quraisy melmamgku, mereka berkata
vang engkau dengar dari Rasulullah SAW., padatral beliau
adalah seoftulg manusia yang kadang-kadang berbicara dalam
keadaan marah dan senang", lalu aku berhenti menulis,
kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasululllah SAW.,
beliau menunjuk kemulutnya sembari berkata: tulislah, maka
demt Zat yang jiwa-ku berada di tangan-Nya tidaklah keluar
dari padanya kecuali yang benar". (Sunan Al-Damiri, 1992:

l.

I{adis dari Abu Hurairah, ia berkata:
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4+tc,alrll,.sJ.,-

,.=-6SJ

Cl +1-

UtS +rli;*cr.,1+ a!11',,.

ian

L

g gtst-Yl

Artinya: "Tidak ada seorang sahabat dari Nabi yang lebih
banyak hadisnya dari padaku kecuali Abdullah bin Umar, dia
menulis apa yang ia dengar sedangkan aku tidalc". (Al-Khatib,

l98l:304).

3.

Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah

dlllcjJ*J ea.s a.:-,J rJtS .g;L;!tu \_.1 clJ
C eli- a$ t<.ti 64lr-ri ;:_rn!,i ,Jt+ ,4!is+ X C-,
dJlJ 6)*-Il ql"(s+lll 4ldGi .d-:4Jc ,iril,Jl.o 4iril dJ*J
4Jlcalrll.,r.L-

,sli* LJi,rl l'

i- .,L,.Jd*l
Artinya: "Ada seorang laki-laki dari kaum Anshor yang
menyaksikan hadis Nabi SAW, namun ia tidak dapat
menghafalnya. Lalu ia meminta kepada Abu Hurairah untuk
rnenceritakan kepadany4 setelah itu ia mengadu kepada
Rasulullah SAW. tentang kelemahan hafalannya. Rasul
bersabda kepadany4 "bantulah hafalanmu dengan tanganmu,,
(Sunan Al-Tirmizi, JtlaY, tt : 390).

4.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah

.J-r-,,e8 (aS^ C--l t*l'nltsl- alll dJ*J sJc ,Ill C+ tJ n:J
O+lt .joi,l^ (.}+t eG 6Lji,Lill$i ,.,L:. C-_l o+tr "irff,rU af f
g[li , 4JlJ,ESl ;LI.ii , Ct ,St raltll g)J*; !: J3i o\-,i,3,.,i dJ d[5J
&".i C+r-ll Ltis.,j gjJ .p-l : (u-i,;+ott.+') Cr-_!t .+rfi
t.ra; e,-i
;cl6 . p-*i J-: +*t rrltl,&
oB qd ltj,gSt

lr;!.eer.t

Artinya: *Setelah Rasulullah menaklukan kota Makkah beliau
berkhutbah di hadapan manusia, lalu berdiri seorang laki-laki
dari Yaman yang bernama Abu Syah, ia berkata: "Ya
Rasulullah SAW., nrliskanlah untukku". bersabda Rasulullah,:
Tulislah olehmu untuknyq berkata Abu AM. Rahman, tidak
ada riwayat tentang penulisan hadis yang lebih shahih dari
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pada hadis ini, karena Rasulullah meminta para shabat untuk
menulis hadis bagi Abi Syah dengan berkata, "tulislah olehmu
untuk Abi Syah". (Hambal, Juz II 1993: 319).

Mencermati fenomena tersebut para ulama menawarkan beberapa hal dalam konteks mengkompromikan perbedaan pendapat
tenebut, yaitu:
1.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudry
Ini merupakan pendapat yang terkenal dari Imam Al-Buhkari, narnun
pendapat Aijaj Al-Khatib mengatakan pendapat ini tidak dapat
diterima karena hadis Abu Sa'id Al-Khudry yang diriwayatkan
oleh lmam Muslim tersebut adalah hadis shatrih yang benar ialah
hadis tersebut telah di naskh oleh hadis yang datang kemudian,
terutama hadis yang berkenaan dengan Abi Syah dan Abdullah bin
Umar. Hal ini sesuai pendapat Al-Ramahramzi, Ahmad
\,{uhammad Syakir. (Al-Khatib, 1 989: 1 50- I 5 t ).
adalah mauqut sehingga tidak dapat dijadikan huiiah.

2.

Larangan penulisan hadis hanya terjadi pada masa-masa awal
Islam, karena kekhawatiran hadis akan bercampur dengan AlQur'an. Ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak dan telah
memahami Al-Qur'an dengan baik dan mampu membedakan
antara Al-Qur'an dengan Hadis, maka terhapuslatr larangan
penulisan hadis tersebut.
Larangan penulisan hadist tersebut ditujukan kepada orang yang
hafalannya dapat diandalkan (kuaQ sedangkan kebolehan menulis
hadis tersebut ditujukan kepada orang yang tidak kuat hafalannya,
seperti

+.

Abi Syah.

Larangan penulisan hadis apabila ditulis pada Iembaran yang sama
dengan Al-Qur'an. Oleh sebab itulah muncul larangan penulisan
hadis.
Larangan penulisan hadis bersifat umum, sedangkan kebalikannya
bersifat khusus, yaitu terbatas bagi orang-omng yang pandai membaca dan menulis dan tidak dikhawatirkan melakukan kesalahan
dalam menulis dan tidak dikhawatirkan berbuat kekeliruan, seperti
.{'niullah bin Umar.
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Adanya larangan penulisan hadis karena Rasul kharvatir jika para
sahabat lebih menyibukkan diri dengan penulisan hadis sehingga
mengabaikan penulisan Al-Qur' an. (Al-Khatib, 1 9 89 : 3 06-3 07).

D. Kodifikasi pada Masa Awal lslam
Jika dilihat dalam sejarah bahwa dikalangan para sahabat telah
menulis hadis pada masa Nabi masih hidup atas izin khusus dari Nabi
seperti Abdullah bin Amr atau izin secara umum sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan banyak lag, pr*u sahabat yang menulis secara
pribadi-pribadi. Fase ini tercatat 50 orang sahabat yang menulis hadis.
(Yuslem, 2001: 84). Kodifikasi ini dinamakan shahifa. Hanya saja
shahifa ini tidak sampai pada masa sekarang oleh karena dipengaruhi
beberapa faktor antara lain kurangnya perhatian kepada shohifa iru
karena sudah dianggap memadai kodifikasi yang lebih benar, manakala bentuk buku ensiklopedia dibuat oleh para ulama tidak
merasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuli menjaga bukubuku atau catatan kecil pada awal periode Islam. oleh karenanya
secara pelan-pelan buku tersebut pun menghilang. (,{zami. [Penj. A.
Yaminl, 1992:123). Namun yang jelas shahifa ditulis pada masa Nabi
masih hidup.
Salah satu kitab yang populer pada masa Nabi 1'ang disuruh
Nabi tulis dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hak-hak kaum
Muslimin, Muhajirtn maupun Anshdr, Arab L'asrib dan Yahudi,
didalamnya kata Ahlus 'Ash Shahtfo terulang lima kali. (Al-Khatib,
1989: 170).
Selanjutnya Ahlus 'Ash Shahtfa Al-Shadiqafi milik AMullah
Ibn Amr bin Al-Ash (7 SM-65 M), Nabi SAW. memberikan kelonggaran kepada AMullatt bin Amr untuk menulis hadis karena dia
penulis yang bark, shahifa ini memuat seribu hadis. namun tidak
sampai pada masa sekarang. Imarn Ahmad telah meriwayatkan
sebagian isinya dalam kitab Musnadnya merupakan suatu kebanggaan
bagi Ibnu Amr bahwa beliau merupakan orang vang p€rtama mengkodifikasi hadis dihadapan dan atas izin Nabi S-{\\'.. Ibnu Abbas
(3SM-68M) terkenal ketekunannya menuntut ilmu haik sebelum dan
sesudatr Nabi wafat, kitab-kitabnya banyak jumlahi.a semuatan unta.
(Al-Khatib, I 989: I 70).
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Al-Shahifa Jabir Ibn Abdullah Al-Anshari merupakan kitab
besar termasuk memuat manasik yang disebut oleh Imam Muslim
dalam kitab Al-Hajj seorzrng tabi'in terkemuka Qatadah Ibnu Di'amah
AJ-Sudusry (118M), mengakui ketinggian status shahifa itu seraya
mengatakan "saya lebih hafal shahifa Jabir ibn Abdullah daripada
surat Al-Ba qaruh (Al-Khatib, 1989 : 17 4).

E. Faktor Pendorong Kodifikasi Hadis
Kodifikasi hadis secara resmi ialah pengumputan

dan

penulisan hadis-hadis atas perintah khalifah atau penguasa daerah
untuk disebarkan kepada masyarakat. Para ulama hampir sepakat
mengatakan bahwa kodifikasi secara resmi mulai dilakukan oleh
Khalifah Umar bin AMul Aziz, seorang khalifatr Bani Umayah yang
memerintah pada tahun 99-101 M. Kodifikasi secara resmi belum
pernah dilakukan sebelumnya. (Al-Khatib, 1989: 218-219) Meskipun
ada shahtfa-shahifa yang memuat hadis Nabi SAW. dan sahabat,
namun pencatatan itu dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in atas
inisiatif mereka sendiri untuk kepentingan pribadi masing-masing.
Berdasarkan beberapa riwayat, bahwa kekhawatiran akan
hilangn-va hadis dan lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor
utama .yang menyebabkan khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan
kodifikasi hadis. Para sahabat sudah berpencar kebeberapa daerah,
bahkan sudah tidak sedikit jumlahnya yang meninggal dunia. Sementara hadis-hadis yang ada di dada mereka belum tentu semuanya sudah
diu'ariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu khalifah yang
terkenal warak dan taqwa ini mengupayakan pengumpulan dan penulisan hadis.

Timbulnya hadis maudhu' sebagai akibat meluasnya wilayah
Isiam dan terjadinya perselisihan dikalangan kaum muslimin adalah
sebagai faktor lain yang mendorong khalifah untuk menghimpun dan
membukukan hadis. Terjadinya perang shffin pada masa Ali bin Abu
Thalib yang menyebabkan timbulnya aliran-aliran dalam Islam.
Ketegangan-ketegangan politik dan theologi dapat membawa dampak
negatif pada eksistensi dan autentisipasi gejala ini kodifikasi hadis
secara baik perlu dilakukan.
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Disamping itu menurut Shubhi Shalih, besar dugaan bahwa
khalifah menginstruksikan kodifrkasi didasarkan atas pandangan
ulama Meskipun banyak riwayat yang mengisyaratkan bahwa ide
kodifikasi tersebut timbul dari khalifah sendiri, namun kemungkinan
ia melakukannya setelah mendapat dukungan dari ulama. (Al-Shalih,
1997:48).

Dari faktor-faktor tersebut dapar disimpulkan bahwa motif
kodifftasi hadis pada dasarnya kembali kepada dua hai, yaitu:
kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis.

Terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk melesurikan hadis
Nabi SAW. dan memelihara kemurniannya, khalifah Umar bin AMul
Azu metginstruksikan kepada para gubernur dan ulama ,v-ang berada
diwilayah kekuasaanya untuk mengumpulkan hadis. instruksinya
berbunyi:
o-,r.e+E

C*: qllonll .,l"- /illl JJ*j

,''.r r-

lrr[if

Artinya: "Teliti olehmu Hadis Rasulullah sAw. laiu kumpulkanlah."
(Al-Khatib, 1989: 179).
Menurut riwayat yang lain beliau menginstruksikan kepada
walikota Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin "Amr bin Hazrn (w.
177 II) untuk mengumpulkan hadis yang ada padanl,a dan pada tabi'in
wanit4 'Amrah binti Abdul Rahman, diantara isinya adalah:

+*tr alll.,L- atll qJJ*J drr d+r.Jl Ur €hle iJL- .Jl qf6t
.*.tli: CJf ,,,"_l_15 t'.r i'r. o-ili ,i;r.s C+r.+_l
Artinya: "Tuliskanlatr untukku hadis Nabi SAW. y'ang ada padamu
dan pada Amrah, maka sesungguhnya aku takut hilangnya ilmu

&3

tersebut".

Menurut beberapa riwayat, setelah hadis-hadis tersebut terkumpul khalifah bersama para ulama membicarakan hadis yang
mereka himpun dan menyeleksinya. Maka apabila ditemui sesuatu
yang bukan dari perbuatan Rasulullah SAW. beliau berkata: "ini
adalah tambahan tidak termasuk perbuatan Rasulullah",
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Selain instnrksi pada gubernur dan walikota Madinah, khalifah

iuga menginstruksikan kepada Ibnu Syihab Al-Zuhri (w.124 H)
seomng Imam dan ulama besar Hijaj dan Syam untuk mengumpulkan
dan membukukan hadis lalu mengirimnya ke khalifatr dan ke berbagai
daerah. (Al-Iftatib, 1989: 189).

Kegiatan kodifikasi hadis secara resmi ini dilanjutkan dengan
pembukuan hadis yang dilakukan oleh para penguasa Bani Umaiyah
dan ulama. Kegiatan ini tumbuh dan berkembang dengan pesat bersama penulisan ilmu-ilmu lainya, khususnya sampai kepada pertengahan abad kedua hijriah. Penulisan ini muncul diberbagai daerah
dalam waktu yang bersamaan. Oleh karenanya periode ini disebut
periode pembukuan.

F. Kontribusi Umar bin Abdul Azis dan lbnu Syihab AlZuhri kodifikasi Hadis

1. Umar bin Abdul Azis
Nama lengkapnya Umar ibnu Abdul Azis Ibnu Marwan ibnu
Al-Hakam ibnu Abu Al-Ash ibn Umaiyatr ibn Abdul Syams. Ibundanya adalatr Laila binti "Ashim bin umar bin Al-Khatab. Ia lahir dikota
Hulwan, Kairo pada tatrun 680 M-61 H ketika ayahnya Abdul Azis
menjadi Gubernur di Mesir. (Salabi, 1983: 101).
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Umar bin AMul
Azis mempunyai peranan penting dalam sejaratr pengumpulan dan
pembukuan hadis Nabi, diantara jasanya dalam usaha melestarikan
hadis dan memelihara kemurniannya adalah sebagai berikut:

a. Umar bin Abdul Azis adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam
yang mengambil kebijaksanaan untuk mengkodifikasi hadis.
Kodifikasi seperti ini belum pemah dilakukan penguasa-penguna
sebelumnya.

i,.
i ,l
i.;

b. Kodifikasi yang dilakukan Umar bin Abdul Azis yang dikidmkan
keberbagai daerah untuk dijadikan model penulisan hadis,
selanjutnya akan membawa dampak yang cukup besar terhadap

[:]:::.,i

L*

sikap sebagian ulama yang masih keberatan untuk menulis dan

membulnrkan hadis.

tr
i
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c. Khalifah telah berhasil mengumpulakan para ulama unruii membicarakan hadis-hadis yang dihimpun tersebut, dan melerakkan satu
dasar pokok dalarn penulisan hadis dengan menyaring hadis yang
diamalkan dan tidak diamalkan.

d. Pelaksanaan kodifikasi hadis

secara resmi

ini sangant mendorong

proses penulisan selanjutny4 hingga lahirlah kitab-kitab hadis yang
menjadi pegangan umat Islam hingga kini.

2. Ibnu Syihab Az-Zuh.ri
Muhammad Syihab Az-Z;uhli (50-124 H), ia hidup pada masa
akhir sahabat, dia masih bertemu dengan sebagian sahabat seperti
Anas lbn Malih Abdullah Ibn Umar, Jabir Ibn AMillah, Sahl Ibn
Sa'ad. Dia juga menerima hadis dari Tabi'in besar sepeni Abu Idris
At-Kahulani, Abdullah Ibn Al-Haris ibn Naufil, Harmalah Mawla
Usmah ibnZud.
Az-Zuhi terkenal kuat hafalannya hanya dalam 80 hari dapat
menghafal AI-Qur'an. Hisyam ibn Malik meminta Az-Zuhi mendiktekan hadis kepada anaknyq Az-Zt*lri meminta juru tulis,
kemudian ia mendiktekan 400 hadis. Setekah berlalu lebih dari
sebulan Hisyam meminta juru tulis, kemudian mendilrekannya lagi.
Isi kitab kedua tidak ada perubahan satu huruf pun dengan kitab
pertama. (Yuslem, 2001:465) Dan jasanya dalam bidang hadis adalah:

a.

Az-ZtrJ.tri merupakan orang pertama yang memenuhi permintaan
khalifah Umar bin AMul Azis untuk membukukan hadis. Ia telah
berhasil menghimpunny4 selanjutnya himpunan itu dikirim ke

berbagai daerah.

b. Az-Zuhri meriwayatkan hadis tertentu yang tidak diriwayatkan
perawi lain, sehingga hadis tersebut terhindar dari kepunahan.
Imam Muslim mengatakan "ada sekitar 90 hadis yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan perawi lain dengan sanad yang baik".

c. Az-Zuhi

adalah seorang yang sangat bersemangat memelihara
sanad hadis, ia selalu mendorong agar disebutkan sanad pada
waktu mengutarakan hadis.
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cl. Az-Zuhri memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengkajian hadis. Ia mengumpulkan sejumlah orang untuk mempelaiari
hadis, sedangkan makannya ditang gung bell iau.

e. Sanad Az-Zuhi dipandang yang baik. (yuslem, 2001: 465).
G. Penutup
Para ulama lebih banyak memberikan penjelasan tentang
berbagai faktor yang menyebabkan sejumlah ulama tidak menulis
hadis. Namun hal ini secara umum tidak berdasarkan larangan Nabi.
Keengganan mereka untuk menulis hadis lebih disebabkan karena
kekhawatiran ayat-ayat Al-Qur'an akan bercampur dengan hadis Nabi
sAw. Ketika sebab-sebab yang dikhawatirkan para satrabat dan
tabi'in telah hilang, bahkan berganti dengan kekhawatiran yang baru
yakin akan hilangnya hadis-hadis Nabi sAW. dari umat Islam serta
munculnya hadis-hadis palsu, maka para sahabat dan tabi,in berupaya
menghimpun dan menulis hadis-hadis tersebut.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegunran IAIN
sumatera utara Medan. Memperoleh Gelar Magister (MA.) dari pps.

IAIN

Sumatera Utara.
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RAI(AN SPIRITUATITAS KOMUNITAS YAHUDI
Pangulu Abdul Karim Nasution

Abstract: Beyond doubt that alt the celestiar rerigions of Allah
revealed, Ta the Prophet and Hr's Messenger is one so fhe basic
principles of shari'ah, faith and ethics are the same The existence of
differences in problem furu'iyat aims to adjust the conditions and
situation so that more peffect rhen spirituality and religious
awareness in the Jewish community were built controlted ano giiaed

by the teachings of religion (the reveration) that must always c6nform
fo the provisrbns of the Jewrsh rerigion So how spirituality movement
Jewish community? This rs fo be examined in this paper.

Kata Kunci: Spritualitas, Komunitas yahudi.
A. Pendahuluan

?)
I'

iga agama samawi atau agama wahyq yaitu yahudi, Nasrani
d-an ts!a1n, mempunyai kecendrungan kearah sikap yang

eksklusif dan tidak toleran, walaupun ketiga+iganyi

bersaudara kandung. Masing-masing dirinya menganggap pemiiit<
kebenaran yang absolule, kesucian dan keseramatan. r"ruta*a yang
tertua dari ketiga bersaudara ini, yaitu yatrudi, begitu bersifat
eksklusif sehingga menganggap penganut agzrma lain sebagai penuh
dosa berasal dari kesesatan dan berada dalam keadaan celaka.-Akan
tetapi, dalam memahami dua agama yang lain yaitu Nasrani dan

Islam, tanpa mengetahui agama Yahudi orang akan lebih sulit
memahami dan mengetahui dengan seksama bagaimana proses
perkembangan watryu yang diturunkan Allah kepada manusii dari
waktu ke waktu. Itulah salah satu alasan mengapa agama yahudi perlu
pula dikaji ulang dan dipelajari.

Harus diakui, bahwa bangsa Indonesia kurang menaruh minat
dan tidak simpati pada Yahudi. I{al ini disebabkan karena orang
Yahudi tidak ada di Indonesia, juga karena dampak kehadiran ugu-u
Yahudi di dunia tidak langsung dirasakan oleh bangsa Indonesia.
Akan tetapi bangsa Indonesia tahu betul kejahatan-kejahatan politik
dan militer yang dilakukan bangsa Yahudi yang telah menimbulkan
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malapetaka khususnya bagi dunia Islam Timur Tengah. Diketahui
bahwa dampak kehadiran agama Yahudi di dunia adalah sangat besar.
Kasak-kusuk diplomatik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
(lobby Yahudi) yang terkenal dan sangat efektif dalam mempengaruhi
politik dunia tidak bisa diabaikan begitu saja.

Faktor-faktor itu pulalah yang dijadikan alasan tambahan
mengapa agama Yahudi tidak boleh dilupakan, terutama oleh umat
Islam lndonesia. Tulisan ini akan berupaya mengangkat beberapa
aspek ke-Yahudian yang berkaitan dengan semangat aktifitas
spiritualitas Yahudi.

B. Pengertian Agama Yahudi
Ada berbagai gagasan dalam usaha memahami atau memberkan defenisi tentang agama Yahudi. Kata "Yahudi" diambil menurut
salah satu putra Nabi Ya'kub atau marga dari dua belas leluhur Suku
Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehudo. Yehuda ini
adalah salah satu dari 12 putera Yakub, seorang nabi yang hidup
sekitar abad 18 sM dan bergelar Israil. seluruh turunan dari 12 putera
Yakub (Israel. Isroil: Isro'Ibry berarti seorang laki-laki arrojul.
iil=al-mubaraq rth atau yang diberkahi. Maka dapat di fahami bahwa
isrdil itu artinya seseorang yang sudah diberkahi oleh Allah) itu
dikenal dengan sebutan Bani Israel (keturunan langsung Israel) yang
kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi Suku Israel.
(Al-Juhni, 1 420 H: 459).
Sejaratr yang panjang dari bangsa Isarail dimulai dari kurun
waktu 4000 tahun yang lalu ketika itu hiduplah sebuah keluarga di
Teratr tanah kheldia. Mereka menyembah matahari dan berhala.
Keluraga Azar sebagai tukang buat patung dan menyembahnya
kecuali Ibrahim tidak mau menyembahnya. Kemudian Ibrahim AS,
Kemudian lbrahim AS, pindah ke Kanaan atas perintah Allah SWT.
(Mudjahid, 1996:51).

Setelah berabad-abad turunan Yahudi berkembang menjadi
bagian yang dominan dan mayoritas dari Bani Israel, sehingga sebutan
Yahudi tidak hanya mengacu kepada keturunan Yahuda, tapi mengacu
kepada segenap turunan dari Israel (Yakub). Pada akhirnya keseluruh
bangsa lsrael, tanpa memandang warga negara atau tanah aimya,
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disebut juga sebagai orang yahudi dan begitu pula semua penganut
ajarannya disebut dengan nama yang sama.
Pada awalnya bangsa yahudi hanya terdiri dari satu kelompok
keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di tanah
Kan'an pada abad l8 sM. Ketika terjadi bencana ketaparan ai Kan'an,
mereka pergi mencari makan ke Mesir, yang memiliki persediaan

makanan yang cukup berkat peran serta yusuf. Karena kedudukan
Jyuf yang tinggal .di Dinasti Hyksos, Mesir, seluruh anggota
keluarga Yakub diterima dengan baik di Mesir dan bahkan diberi
lahan pertanian di bagian timur laut Mesir.

Ada tiga

i:ril"h yang popular untuk menamakan bangsa
Yahudi: 1). Yatrudi,
dinisbahkan kepada narna salah seorang putera
Ya'qub AS. 2). 'Ibrw atau lbrani karana mereka dutang menyJberangi
lembah dan sungai Eufrat, Tigrits dan Niel, r;. miil dinisbahkan
kepada nenek moyang mereka ya'qub AS, yang juga
bemam a Israeel
maka mereka disebut keturunan Bani Isiael. kJmudian ada yang
memandang batrwa kata tersebut (yahudi) dikaitkan dengan
pertataai
Nabi Musa AS., yang-pgrnah diucapkannya Inna uuani ni*
artinya
Kami tunduk dan kembali Taubat. (Assatriasatani, tt: 23r).
Yahudi sebagai agama diturunkan kepada Nabi Musa AS., dan
d_isampaikan kepada kaumnya dan Nabi Musa AS.
bersama Nabi
Harun AS. mengajak
menyembah
Allah
SWT.,
yang men_
{r'1un
dapat penolakan keras dari Fir'aun dan mengsirnya dan
orang-orang
yang beriman kepada Musa dan Harun dari Misir, bahkan
Fir,aun dai
tentaranya terus mendesk mereka sehingga Nabi Musa
dan kaumnya
menyeberangi laut merah dengan selamat sementara Fir,aun
tenggelam di dasar laut. (Al-Juhni,l420 H: 460)
Yahudi sebagai agama mempunyai kitab suci yaitu Taurah,
Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa AS. Namun pada pe.k"mbangannya Kitab suci agama yahudi ada tiga yaitu; 1. Taurat
(Perjanjian Lama), terdiri dari lima asfar; 2. Taliud;'3. Burtukulat asSuhyuniah.

Kitab raurat disebut juga perjanjian larnq (al-,ahdu al-qadtm)
disebut dengan al-'ahdu (perjanjian; aaaan karena perjanjian suci
yang diwahyukan Allah kepada kaum yahudi. per:aniian lama
ini
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terdiri dari tigapuluh sembilan kitab yang terbagi kepada empat
bagian; yang pertama adalah Aspar Musa yang lim4 yaitu: l) sofar altalruin atau al-khalikah (kitab kejadian) 2). Sofu al-Khuruj

(keluaran). 3). Safar al-lawin (lmamat). g. Safar at'Adad (Bilangbilangan). 5) Safar al-Toysnia& (Ulangan).Dan safar yang lima inilah
kemudian yang disebut kitab Taurah. (Sa'duddin, 1983: 129).

Talmud adalah merupakan satu kitab yang menjadi sumber
akidah, Syari'ah dan pemikiran Yahudi, bahkan bisa dikatakan bahwa
Yahudi pada hari ini tidak memiliki kitab yang lain selain Tarmud
yang menjadi sumber bagi mereka dalam akidah, pemikiran, syari,at
dan etika. sehingga bisa dikatakan bahwa praktek kehidupan yahudi
hari ini adalatr sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Talmud,
sehingga mereka mengangkat derajat Talmud lebih tinggi daripada
Taurah. (Sa'duddin, 1983 : t 55)
Talmud adalah kitab yang mengandung ajaran tentang akidah
Yahudi, aturan hukum Yahudi dan etika dan disebut juga sebagai
himpunan tafsiran kitab suci yang pertama. Kitab ini dibagi kepada
dua bagian yaitu:

1.

Al-lu{usyanna (konun/'ibry\.. merupakan kesimpulan Khulasoh
syari'ah Syafahiyah, karena menurut yahudi Allah menurnkan
wahwu kepada Musa dua macam wahwu: a). wahyu atau syari,ah
yang tertulis dan itulah Taurah. b). wahyu atau syari,ah yang
diulang-ulang penyampaiannya dan itulah yang dimaksud dengan
Khulasoh assyafahiyah yaitu tafsir atau penjelasan dari taurah itu
sendiri.

2.

Al-Iimara (dairot al-ma'arif/'ibry), yaitu keterangan dan komentar para pendeta-pendeta Yahudi, yang terdiri dari beberapa
riwayat dan kisah-kisah yang merupakan terjemahan dan tafsiran
dari kejadian-kejadian yang menimpa Yahudi dalam kitab
T'aurah.

Burtukulat as-Suhyuniyah adalah merupakan kitab yang
menjadi sumber ketiga bagi Yahudi, kitab ini hari ini menjadi sumber
inspirasi bagr Yahudi dalam menyusun strategi mereka untuk
menguasai dunia melalui yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi
Yahudi yang tersebar diseluruh duniq pada saatnya kitab ini akan
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menjelma menjadi kitab yang disucikan oleh umat Yahudi (Rahmat
Fajri dkk, 2012: 455). Perbedaannya dengan kitab Taurah dan
Talmud, bahwa kitab ini menjadi sangat rahasia sehingga tidak
dimungkinkan orang lain membacanya sedangkan Taurah dan Talmud
bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian apabila ada orang lain yang
mengetahuinya maka secara bersama-sama pendeta Yahudi akan
membantah keberadaan kitab tersebut bahkan mereka akan bersaksi
bahr*,a merka tidak pernah mengetahuinya. (Mohammad Kamal, 75)

C. Sikap Keberagamaan dan Spiritualitas Yahudi
Tidak diragukan lagi bahwa semua agama samawi yang
dirurunkan Allah SWT., kepada para Nabi dan Rasul adalah satu,
sehingga prinsip-prinsip dasar Syari'at, akidah dan etika adalah sama.
Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa AS., adalah yang diturunkan
kepada Nabi Isa AS., dan Nabi Muhammad SAW. dan Nabi-Nabi
yang lain. Adanya perbedaan dalam masalah/uru'iyat bertujuan untuk
menyesuaikan kondisi dan keadaan sehingga lebih sempurna. Maka
Spiritualitas dan kesadaran beragama yang dibangun dalam
Komunitas Yahudi adalah yang dikendalikan dan dibimbing oleh
ajaran agama (wahyu) sehingga harus selalu menyesuaikan diri
dengan ketentuan agama Yahudi.
Semua agama samawi yang diturunkan

Allah SWT, kepada

para Nabi-nabi dan Rasul-rasul-Nya bertujuan sama yaitu:

1.

2.
3.

Meyakini bahwa Allah itu Esa, Matra Sempurna dan Maha Suci
dari segala sifat-sifat kekurangan dan keterbatasan.
Meyakini akan adanya hari berbangkit, hari perhitungan, sorga dan
neraka dan segala proses yang berkaitan dengan yaum al-akhir.
Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaki as-salimah, yeg mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia
dengan kholiknya.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan yang tegas tentang hal
ini "Dia (Allah) telah mensyari'atkan kepadamu agama telah
diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah Kami watryukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan
kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan
dan ketakwaan kepada Altah) dan janganlah kamu berpecah betah di
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dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti)
agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih oftmg yang
Dia kehendaki kepada agama tauhid dan member petnjuk kepada
(agama)-Nya bagr orang-orang yang kembali (kepadaNya)" (eS.
Assyuara: l3).

Aku adalah Tuhanmu yang telah membawa kamu keluar dari
negeri Mesir, keluar dari rumah prbudakan. Maka jangan dad Tuhan
bagimu selain Aku dan Aku maha mengetahui akan segala sesuatu,
dan Aku adalah Tuhan yang menciptakan segala sesriatu. (Al-Juhni,
1420 H: 501).
Sesungguhnya demikianlah Al-Qur' qn dan kitab.kitab samawi
yang lain menjelaskan kesatuan risalah para Nabi-nabi dan Rasulrasul. Namun bila hari ini kita merujuk kepada keyakinan keberagamuum Yatrudi maka kita akan menemukan hal-hal yang berbeda
tentang ketuhanan, pemahaman tentang hari berbangkit, prinsip

akhlak dan etika yang dibangun dalam berintraksi dengan orang lain,

sorga dan neraka, semuzrnya menunjukkan perbedaan yang berlawanan dengan kitab-kitab samawi.

Kemudian inti ajaran agama Yahudi yang teffuang dalam
kitab-kitab suci mereka ada Lim4 dan inilah sesungguhn,ya yang menjadi dasar akidah, sari'at dan etika bangsa Yahudi, (Sa'duddin,1983:
251) yaitu:

1.

2.
3.
4.
5.

Akidah tentang ketuhanan;
Akidah tentang kenabian;
Akidah Yaum al-akhfu / Sorga dan Neraka;
Akidah Tanah yang dijanjikan Allah;
Akidah Sya'bulloh al-mukhtar (hamba-hamba terpiiih).
Berikut dijelaskan satu persatu.

1. Kepercayaan

Terhadap Tuhan

Akidah ketuhanan menurut agam Yahudi. Tuhan raengajarkan
kepada Nabi Musa, bahwa nama Tuhan adalah

"\'I{\f,'I-I"

sesungguh-

nya ide ketuhanan itu melalui peruses yang pertama

mereka
menyebutnya dengan nama YHWH (Tuhan penolong), dan Tuhan
inilah yang akan menolong mereka dalam perang melawan musuh-
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musuh mereka. Kemudian ide ini akan berobah jika mereka kalah
dalam perang bahwa mereka memp€rcayai tuhan mereka kalah dengan
ruhan yang disembah orang rain sehingga mereka (yahudi) akan
menl'embah tuhan orang lain.
Sifat Tuhan menurut ajaran agama yahudi, l). Berbentuk fisik
bahu'a YHHWU datang berbentuk manusia dengan dua malaikat
menemui Ibrahim kemudian duduk dan istirahat k*"nu kecapean.
Pada ayat yang lain sesungguhnya tuhan duduk di pintu
depan khimah
pada saat terik matahari. (Ahmad syalabi,2000) z).
lmu tuhan sangat
terbatas, sesungguhnya tuhan tidak mengetahui dengan
sempurna akan
apa-apa yangsudah terjadi dan akan terjadi sehinggs apabila
tuhan
mengatakan sesuatu bila kemudian tidak sesuai ,rur.u'Tuhan
akan
memperbaikinya kembali. sesungguhnya Tuhan yHwH
meminta
Bani Israil membimbingnya kepada-rumah-rurnah orang
mesir supaya
murkanya ditimpakan kepada orang-orang mesir. seuau
itu yHwu
meminta mereka membedakan rumah rnereka dengan darah
kibas
yang dikorbankan g
pada dua sisi pint rumahnya dan
9jr_"-p"rkan
diatasnya. (sa'duddin,r983: 250). 3). Kekuasaan Tuhan
sangat terbatas, kaum Yahudi memandang bahwa hrhan bisa
capek dan istirahat.
Dan tidak bisa memperkenankan semua permintaan
mereka.

2.

Ajaran Kenabian

Agama Yahudi dikenar sebagai agama yang banyak Nabi,
dalam Islam Nabi itu.adalah oarang-o.*g pilihan ailur,
minal AllaD. Kemudian terjadi pergeseran pematraman$shthifliun
kenabian
dikalangan Yahudi, bahwa Nabi itu tidat< terbaias pada pilihan
Allah
?qi tiry saja yang mengaku Nabi maka ia adalah nabi walau seorang
ahli sihir. sehingga dalam pandangan mereka nabi itu seperti
manusia
biasa minum khomar, berzin4 mlnyembah berhal4 berbohong
dsb.
Sebagaimana mereka menuduh Nabi Lut as minum khomar
kemudian
melakukan hubungan dengan kedua putrinya.( At-Juhni, 1420H:
503)
orang-orang yang diakui oreh umat yatrudi sebagai nabi tidak
semuanya pantas disebut sebagai nabi. sebagian mereka
terdiri dari
tukang tendung yang berusaha membaca hatimanusia untuk sekadar
mendapatkan hati manusia. Ada juga diantara mereka yang
fanatic
tidak sadar menyanyikan lagu yang membangkitkan
orang rain,

"-o.i

303

NIZIAMIYAH, Vol. III, No. 2, Juli -

Desember 2013

atau minum khomar dan menari-nari tidak sadarkan diri lalu keluar
ucapan-ucapan yang dianggap oleh yang percaya sebagai w,ahyu yang
turun dari Tuhan.( Rahmat Fajri dkk, 2012:450)

3.

Yaum al-Akhir
Ajaran Yahudi tentang hari berbangkit dan yaumul akhir sudah

sangat

jauh dari ajaran yang sebenarnya, karena sesungguhnya hari

berbangkit Qtaum al-ba'rsi), hari perhitungan(yaum al-hisdb) dan hari
akhir Qtaum al-akhir\ dalam semua agama samawi menjadi keyakinan
yang menyempurnakan agama itu sendiri, beriman kepada Allah tapi
tidak beriman kepadayaumu al-akhrr, dan adanya pahala dan siksa itu
sama artinya menapikan kemaha adilan AllBh SWT. Karena Dunia
bukan tempat pembalasan dan di akhirat semua amal manusia akan
dib alas oeleh Allah dengan seadil-adilnya

Maka menurut kaum Yahudi bahwa hari bebangkit itu tidak
akan pernah ada. Karena ide itu hanyalah yang dibuat-buat orang yang
putus asa yang tidak bisa memperoleh harapan-harapan besarnya di
dunia. Walaupun ada diantara mereka yang mempercayai adanya
Sorg4 sesungguhnya hanya diperuntukkan untuk oftu1g yahudi dan
Neraka untuk oftrng-orang non-Yahudi (Lihat: QS. Al-Baqarah:l11).
Ini membuktikan bahwa orang Yahudi tidak mempercayai yaum olakhir yang adil. Menurut mereka semua pembalasan bagi manusia
selesai di Dunia, dan mereka tidak menerima Taurat dan tidak mensucikannya. (Rahmat Fajri dklq 2012:459)

4.

Tanah yang Dijanjikan

Dalam ajaran ini orang Yahudi mempercayai bahwa Tuhan
menjanjikan kepada mereka tanah yang diberkati untuk mengumpulkan semua kaum Yahudi yang tersebar dimana-mana guna mendirikan
satu Negara bagi mereka. Walau pada awalnya mereka berbeda pendapat tentang luas tanah tersebut dan tempatnya. Ada yang menklaim
tanah yang dimaksud adalah palestina saja, ada yang mengatakan
mulai dari sungai Nil sampai ke sungai Purat (Israil Raya) yang
meliputi Palestina" Suriya, Yordania Mesir. Sa'duddin, 1993: 302.
Lihat juga Safar At-Takwin 17) .
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Dengan semangat dan kepanatikan mereka menjadi motivasi
bagi mereka untuk bangkit merebut kembali tanah y*g drl*;ikan dan
secara besar-besaran mereka memindahkan pengikut merika ke tanah
yang di janjikan. Demikianlah seterusnya bahwa apa yang menjadi
cita-cita mereka, merka akan menuangkannya
kitab suci
mereka dan pada saat yang bersaman mereka menagangg apnya
perintah yang hams drjunjung karena menjadi berkah dan rido
1elagai
Tuhan. (Fathi, as-suhyuniah fi Falestin: 39)
5. Umat Pilihan (Sya,bu Attah al-Mukhtar)

d;l;

umat Yahudi adalah pilihan Tuhan, pandangan (at-tamryyuz
al-'unsuri) egois di kalangan rahib dan para pemuka yahudi telah
t-qqui kepada anggapan bahwa setiap anak yang dilahirkan bukan

dari bangsa Yahudi berasar dari spermu hau, uunfr, anjing
dianggap
lebih mulia dari mereka,_Hal itulatr yang dijadikan dasaroleh para
pemuka agama Yahudi dalam memperlak.rtu, o*g-orang
lain di luar
pgqeka. orang-orang di luar kaurn yahudi diangg-ap se6'agai hewan
bahkan lebih hina dari itu. Hewan adalah makhluk'lang tidak
dibekali
kemampuan dalam memilih sesuatu. Maka bagaimana-anda
berbicara
tentang kebebasan berfikir dan berkeyakinan ieandainya
begitu perlakuan mereka.

Dalam kitab Talmud disebutkan: ',Apabila ada seekor anjing
yang terperosok ke da-lam rubang, maka wajib bagi
seorang yahudi
yang melihafriya untuk mengeluarkan anjing terslbut,
Adapun bila
rorang kafir (non-Yahudi) terperosok kJ aatam lubang, maka
hendaklah ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan
mereka,
yaitu mengambil batu besar lalu menutupi lubang tersebu! kemudian
rnenjaga lubang tersebut selama tujuh hari sehingga dipastikan
oftmg
tersebut mati karena ketakutan dan kelaparan. tututu perbuatan terl
sebut diberkati oleh tuhan.,'
Dalam kitab Talmud juga disebutkan bahwasanya perkataan
para pendeta Yahudi itu lebih diutamakan dari pada [au*
Tuhan
ketika terjadi suatu pertentangan dalam suatu hal. Hal inilah yang
menjadikan mereka
,merasa mempunyai kesamaan kewenangan
dengan Tuhan. Pada tahap selanjutnya mereka merzma mempunyai
hak
veto untuk melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Sehingga mereka
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membuat suatu aturan yang membolehkan untuk membunuh orang
non-Yahudi.
Sebagaimana rnereka membolehkan untuk menghutangkan
sesuatu kepada oftrng non-Yahudi dengan sistem riba. "Janganlah
kamu menghutangkan sesuatu kepada saudarmu (Yahudi) baik berupa
perak ataupun makanan dengan sistem riba. Akan tetapi Hutangkanlah
kepada oftu1g non-Yahudi dengan sistern riba supaya segala harta
yang kamu miliki diberkahi oleh Tuhan."
Demikian halnya perlakuan mereka yang tidak adil dalam hal
menjaga kehormatan orang lain. Mereka menganggap orang yahudi
yang berzina dengan wanita non-Yahudi bukanlah oftulg yang
melakukan perbuatan yang dilarang.
Dalam akidah raurat dan Talmud terdapat aturan-aturan yang
menyangkut dengan hak untuk memberikan pendapat dan gagasan.
Dan aturan yang terpenting tertang hal tersebut adarah yang menyangkut dengan aturan terhadap orang-orang yang menentang p*u p"n uku
agama mereka. Afuran tersebut adalah larangan untuk mengemukakan
pendapat dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan pendapat
pemuka Yatrudi meskipun untuk mempertahankarr kebenaran. apabita
ada orang yang melanggarnya, maka ia dihukum dengan cara diasingkan, tidak boleh ada seorangpun yang berbicara dengannya, tidak
boleh berjunpa dengan kerabatnya, tidak boleh mandi dan memotong
rambut selama tiga puluh hari.

Dalam kitab Talmud disebutkan: "sesungguhnya seoftrng
Yahudi yang melakukan suatu perkara yang merugrkan orang yahudi
lainnya untuk membela orang lain (non-Yahudi), maka oftrng tersebut
tidak akan mendapatkan tempat di akhirat. Dan apabila ada seorang
Yahudi diketahui mempunyai tekad untuk menuduh yahudi lainnya
dengan suatu perkam yang dapat menghilangkan nyawanya rnaka
orang Yahudi tersebut harus dibunuh." (Shalih Mahmud Shaleh, c/lnsaniyyah wa al-Sahyuniyyah wo at- Talmud)

D. Mistik Agama Yahudi
Ada dua unsur pokok mistik Yahudi, perjanjian lama

atau

Taurat, dan unsur filsafat Yunani yaitu aliran Alexanderia dan aliran
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Palestina, Yang pertama bercorak Yunani dan yang kedua bercorak
Taurat dan Talmud. Tokoh utama mistik Alexanderia adalah Phili.
Phili Lahir 20 SM. (Dunia Rahmat Fajri dkk, 2012: 455). Philo
mengajarkan Bahwa manusia itu ter bagi kepadatigatipe yaitu:

1- Manusia kelahiran bumi, yaitu manusia yang mengutamakan
kesenangan;

23-

Manusia kelahiran langit yaitu, manusia yang mengutamakan
pengabdian untuk kesenian dan ilmu pengetahuan dan suka belajar
Manusia ketuhanan yaitu para pendeta dan nabi yang telah
menolak untuk menjadi anggota masyarakat dunia. Mereka jauh
meninggi diatas diatas daerah pengetahuan pancaindara.

Menurut Philo, mistik tidak dapat diperoleh tanpa menempuh
hidup baru dengan suatu peraturan baru pula. Hidup baru ini menuntut
pembebasan dari segala pengaruh pancaindra dan seluruh bentuk
kesenangan. Batrwa yang menjadi tujuan akhir hidup adalah pemikira,
perenungan dan kesatuan mistik. Perenungan dapat dilakukan dengan
menyendiri di padang sahara atau di tempat sunyl dan menarik diri
dari masyrakat. Corak kehidupan ini dianggapmerupakan contoh yang
sangat baik untuk ketaatan dan tingkah laku manusia. Yang paling
penting adalahpertalian manusia dengan Tuhan.
Selain mistik aliran Alexanderia dan Palestina, ada juga aliran
mistik sepekulatif dan praktis, mistik sepekulatif menguta:makan dunia
spiritual serta hubungannya dengan dunia nyata, tempat manusia
berdiam. Ada empat macam dunia yaitua; dunia emanasi atau ztziltuh,
dunia ciptaan atau beriah, dunia formasi ata:u yetzirah, dan dunia
perbuatan atav asiah. Empat dunia ini sekaligus menggnmbarkan
empat peroses penciptaan, yaitu (1) emanasi dari sefiroth atau ide-ide
dat', pattern (2) penggunaan sefitro dengan kekuatan pencipta: (3)
persatuan sefitro dengan matter, dan (a) dunia tmpat kita hidup.
Sedangkan mistik praktis atau disebut juga mistik cinta kasih,
berusaha memperoleh kekuatan dari dunia gaib, dengan usaha-usaha
kejiwaan, meditasi, perenungan, sembahyang dan membayangkan
misteri kesatuan Tuhan. Penglihatan rohani terhadap kesucian Tuhan
adalah tujuan mistik ini dan agar mempunyai mempunyai penglihatan
tentang kesucian Tuhan. (Rahmat Fajri dkk, 2012:455).
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E. Penutup
Agama Yahudi merupakan aganr- tertua yang mencapai
bentuk dan keyakinatr yang bersifat monoteisme, yang'keriudian menjadi konteks munculnya agama sesudahnya yaitu agama Kristen dan
agama Islam. Dalam teks Al-kitab disebutkan yHWH adalah satusatunya Tuhan yang benar atau semua Tuhan harus tunduk dan patuh
pada Tuhan Yahudi (YHWH). Kemudian

ini

menjadi gug*un

eksklusifrne Yahudi- bahwa dari semua agama, agama yahudi adalah
satu-satunya iman keagamaan yang diwatryukan Allah. dan bahwa
iman keagamaan itula yang benar dalam segala hal.

sebagai seorang musli tidak meragukan lagi bahwa semua
samawi
yang diturunka, Allah swr., kepada para Nabi dan
18a*a
Rasul adalatr satq sehingga prinsip-prinsip dasar Syari'at- akida
dan
etika adalah sama- Apa yang diturunkan kepada Nabi -\rusa AS.,
{alah yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan Nabi lrfuhammad
sAw. dan Nabi-Nabi yang lain. Adanya perbedaan dalam masalah
!1u'iyat bertuj,an untuk menyesuaikan kondisi dan keadaan sehingga
lebih sempurna Maka Spirituaritas dan kesadaran beragama yang
dibangun dalam Komunitas yahudi adalatr yang dikeniat* oun
dibimbing oleh ajaran agama (wahyu) setriigga harus selalu
menyesuaikan diri dengan ketentuan agama yahudi-

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
sumatera utara Medan. Memperoleh gelar lv4agister
O4A). dari
Universitas Kharthum - Sudan.
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PERSEPSI ETNIK TIONGHOA TERHADAP
AGAMA ISLAM DI BANDAR RAYA MEDAN

Abdi Syahrial Harahap &
Fakhrur Adabi Abdul Kadir
Abstract: Up to now, lslam is not and yet appealing to the ethnic
c.hinese communiity because in their view, rsram is synonymous with
decadence, sloth, ignorance, squalor, coercion and violence (radicats
and tenoists). Though lslam has entered into china before lslam
entered lndonesia. ln fact, by some hrsforlans of lslam to lndonesia
did not escape the role of the chlnese Mustim merchants who docked
in the lndonesian archipelago. Many af the constraints faced by
chinese Muslims as they adapt to the indigenous people and their
properties are more exclusive in socializing and some indigenous
communities in the shallow understanding of tslam.

Kata Kunci: Persepsi, Etnik Tionghoa, Agama Islam.
A. Pendahuluan
andaraya Medan dicanangkan pada priod e 2005-2010 sebagai
kota metropolis yang modren, madani dan religi berkonsep
keagamaan, telah mengikuti perubahan global yang cepat.
Apabila perubahan ini tidak dicermati dengan baik maki dapat
dikatakan batrwa kota ini akan kehilangan identitas dan warganya pun
akan jauh daripada budaya yang menanamkan nilai-nilai luhur. Ferkembangan Bandar Raya Medan tidak terlepas dari sejarah, ekonomi,
dan kewujudannya itu sendiri yaitu sebagai kota yang berfimgsi secara
luas dan besar, serta sebagai salah satu dari tiga kota metropolis terbesar di Indonesia.

D
O

Bandaraya Medan merupakan kota nomor tiga terbesar di
Indonesia, tentu memiliki ciri-ciri khas, terutama apabila dilihat dari
perkembangan masyarakatnya yang beragam etnik, dan agama. Disisi
lain sentral ekonomi masih dipegang oleh masyarkat Tionghoa. Minat
masyarakat Tionghoa untuk masuk agama Islam sangat rendah.
Dimana agama Islam dalam pandangan mereka adalah agama yang
paling susah, banyak pantangannya, contohnya keharaman daging
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babi dan minuman keras. dan adanya asumsi untuk apa masuk agama
nanti menjadi orang susah. pandangan ini sudah beiakar
dikalangan masyarakat Tionghoa dan merekiteuitr mudah masuk ke
agama Kristen karena ada kebersamaannya. Hal ini harus menjadi
masukan bagi pergerakan dakwah Islam di Bandaraya Medan.

!l*

B. Geografi dan Demografi Bandaraya Medan
Bandaraya Medan terletak antara 9g 99 darjah Bujur Timur
dan antara 3 - 4 darjah Lintang utara, kawasan provinsi Sumatera
Berada pada ketinggian l1 meter di atas permukaan laut. Terbahagi kepada l1 (sebelas) wilayah Kecamatan d-"ng* I 16 kelurahan

!tuu.

(sebelum perluasan). secara administratif DaerJ ringkat
II ini
Kotamadya dan dipimpin oleh seorang walikota, sebelum
!]selut
undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Sejak
kedua
unlang-undang tersebut beserta berbagai perundangan dan peraturan
pelaksananya berlaku, maka ia dipanggii naerut"K"t
, sementara
s.eb.uqan
pemimpinnya
tetap
Wali[ota
(mayor).
Biiangan
pen.untuk
duduk_ bandaraya_|rledan dilaporkan -berdasarkan ungka'data
penduduk Daerah ringkat I provinsi sumatera
utara- beikembang
amat pesat. setakat
bandaraya
tersebut
terdiri daripada zi
_ini
Kecamatan dengan l5l kelurahan. (Bps Daerah propinsi
Sumatera
Utara, 2002: 12-21)
Berdasar daripada laporan mengenai data penduduk tersebut
dapat dikemukakan hal sebagai berikut. Mengikut report John
Anderson, bahwa 'kampung'Medan saat dikunjringinya baru
mempunyai warga sekitar- 200 orang. Namun ia jugi mengemukakan
bahwa penduduk Melayu
terdapat di Deii ldisatukan dengan
-yang
Serdang kemudian. mgnjadi
Kabupaten Deli Serdang) dan Langkat
(kemudian menjadi^ Kabupaten Langkat) pada wakt' itu
masingmasing sekitar 7,000 orang, dan di Serdang 3,000 orang. (Andersoi,
2001: 246). Hal ini merupakan gambaran bahwa **t itia*rah
Deli,
Langkat dan serdang sudah merupakan pemukiman yang ramai dihuni
yang masih merupakan
9rarg, dibandingkan dengan Medan
'kampung' dan kemudian menjadi .kampung besar,.
Berdasarkan data penduduk tahun 2007,penduduk kota Medan
sa'at ini diperkirakan telah mencapai 2.067.2s{i jiwa, dengan jumlah
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wanita (1.039.681 jiwa) lebih besar dari laki-laki (1.027.607 jiwa).
Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tempatan.
Sedangkan penduduk pendatang diperkirakan lebih daripada 500.000
jiw4 yang merupakan penduduk pendatang. Dengan demikian kota
Medan merupakan salatr kota dengan jumlah penduduk yang lebih
besar, sehingga memiliki kepercayaan pasar. Bandar Medan dihuni
oleh lebih daripada duabelas kumpulan etnik pendataog, tidak satupun
merupakan kelompok yang mayoritas, dan persaingan etnik menjadi
sangat sengit. (Brunner, 1961:3). Setidaknya terdapat dua macam
kekuatan berterusan dan berkekalan menunjukkan keutuhan kumpulan
etnik di daerah rantau kota. Pertama, orang-orang di kampung
halaman berharap para perantau boleh menjalankan misi budaya dan
mempertahankan identitas etnik mereka dan kedua, para perantau
harus menyesuaikan diri dengan latar budaya tuan rumah. Ibarat
pepatah yang mengatakan, 'di kondang kambing harus mengembik, di
kandang harimau harus pula mengaum'. Atan 'dimana bumi dipijak,
di situ langrt dijunjung'. (Sihbudi dan Moch. Nurhasim, 2001: 161)
Para perantau harus cakap mengawal hubungan-hubungan dinamik
antara kebertahanan dan perubahan yang mempengaruhi bagaimana
mereka beradaptasi.

Keadaan penduduk atau demografi kota Medan cukup rapat
dan selalu mengalami gejala turun naik, dan sekaligus merupakan
modal pembangunan bagi kota Medan. Program Pemerintah tentang
kependudukan di Medan meliputi ; l)- Pengendalian kelahiran, dan
penuruum tingkat kematian bayi dan anak, 2)-Usaha memperpanjang
usia harapan hidup serta, 3)- Penyebaran penduduk secara seimbang.
Adapun jumlatr penduduk kota Medan 2,067,288 jiwa daripada waktu
ke waktu mengalalmi peningkatan. Peningkatan penduduk kota
Medan dalarn 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebanyak 1,2
% pertahun. (BPS Daerah Propinsi Sumatera Utara 2002:246).

C. Sejarah Etnik Tionghoa
Kedatangan Tionghoa secara umum ke Nusantara, terutama ke
Jawa dan Sumatera pertama kali dimulai ketika Biksu Buddha FaHsien pada 414 berkuqjung untuk menyebarkan agama Buddha,
kemudian tlui-Ning tahun 638 dan I-Ching tahun 671, (Liem, 2000:
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15). Disisi lain, ditemukan koloni-koloni pemukiman orang Tionghoa
terutama di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa ketika 1923 kaisar
Kubilai Khan dari dinasti Yuan (1290-1367) memerintahkan pasukannya untuk menyerbu pulau Jawa dan memberi pelajaran kepada raja
Kartanegara dari kerajaan Singosari yang dianggap pembangkang.

Pada abad ke -14, cerita tentang muslim Tionghoa dimulai
ketika cheng Ho, seorang laksamana Tiongkok utusan Kaisar Zhu Di
dari dinasti Ming mengadakan pertemuan muhibah pertama kali ke
Nusantara dengan membawa ratusan armada. Menurut Hembing:
disinilah awal mula terjadinya hubungan persahabatan dan pembauran
masyarakat Indonesia dengan bangsa Tionghoa yang terus berlangsung selama 1405-1433. (Kesuma, zooo:io-2t) Menurut slamet
Mulyana (dalam Abdur:2000) orang musrim Tionghoa pernah mendirikan sebuah pusat pemerintahan Islam yar,g pert ma di Indonesia
yaitu kesultanan Demak. Tokoh-tokoh rionghoa Muslim yang mendirikan kesultanan Demak adalah Djien soen (Adipati yunus: pati
unus), sultan Terenggana (Toeng Kha Lho), dan sunan prawoto
(Moek Ming).Para musafir muslim bermazhab Hanafi tersebut
diyakini segenerasi dengan Sam po Khong alias cheng Ho. (zein,
2000:93).
Pada abad ke-15 di rimur, orang orang Tionghoa ditemukan
untuk pertama kaliny4 kedatangan mereka pada mulanya ketika
armada perdagangan cina mengunjungi pelabuhan di Sumatera Timur
dan melakukan hubungan dagang dengan system barter, hubungan ini
terus berlanjut dimana sehahagian pedagang cina menetap dan
bertambah populasinya di kawasan Sumatera Timur. pada tahun lg79
usaha perkebunan tembakau berkembang pesat sehingga ratus ribu
orang Tionghoa di selatan daratan Tiongkok, mereha- didatangkan
oleh Hindia Belanda untuk dijadikan sebagai buruh kontrak di
perkebunan-perkebunan, mereka diperkerjakan sebagai tenaga kerja
murah, terampil dan rajin (orang-orang HokkianT. oisampi"g itu
kondisi mereka tidak mungkin untuk menetap didaratan Tlongkok
karena terjadi perang saudara, bencana alam, dalam hal ini banvak
orang-orang Tionghoa mengadu nasib mereka dan menuju ke
Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
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Setelatr mereka menyelesaikan kontrak kerja dari kolonial
Hindia Belanda mulai mereka perupaya untuk menetap di kota-kota,
dan lambat laun mereka bekerja sebagai pedagang, pemilik toko,
petani kecil,nelayan dan penjual barang bekas. Migrasi besar-besaran
oftmg Tionghoa ke Indonesia baru berakhir ketika terjadinya Perang
Dunia II. Keturunan mereka disebut dengan orang Tionghoa totok
walaupun dilahirkan di lndonesi4 disisi lain mereka terasing dengan
penduduk setempat. Oleh sebab itu mereka masih kental memelihara
budaya Tionghoa dan merrggunakan bahasa Tionghoa atau dialek asal
kampungnya di daratan Tiongkok, kekakuan mereka dalam berbahasa
mengakibatkan mereka sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat
lingkungannya. Penduduk Tionghoa yang berada dikawasan pantai
Timur Sumatera terdiri dari berbagai kelompok , yaitu :

a) Kelompok Puntis (Kanton): mereka berasal dari

b)

c)
d)
e)

propinsi
Kwantung, mayoritas bekerja sebagai hrkang; besi, perabot,
tukang jahit dan tekstil. Jurnlah mereka bekerja di perkebunan
tidak banyak, sebahagian besar wanitayang berasal dari kelompok
ini bekerja sebagai pelacur pada masa lalu ditanah Deli.
Kelompol Hakka dan Kheks: mayoritas mereka bekerja sebagai
pengusaha toko, pedagang rotan dan tukang kaleng, mereka
dikenal memiliki budaya mengecilkan kaki dengan cara mengikatnya (membungkus) sebagai larnbang status yang tidak dimiliki
oleh kelompok Tionghoa lainnya.
Kelompok Hoekloes: penduduk asli Swatow, bekerja sebagai kuli
perkebunan, dan di Deli kelompok ini memiliki dua sub, yaitu
Teochinu dan Hailhokong.
Kelompok Hailams: berasal dari pulau Hainan, sebagian besar
mereka beket'a sebagai pembantu rumah tangga tukang masak
dan kerani hotel.
Kelompok Amoy (Hokkian): mereka berasal dari Shiang Shou Fu,
di Deli dan Jawa mereka terkenal sebagai pedagang. Disisi lain
terdapat beberapa kelompok kecil yang berasai dari Luitsiu dan
Koatsiu, biasanya mereka disebut orang Luchiu Caochow dan
Hock, mayoritas mereka berkehidupan miskin tinggal dikawasan
Belawan dan Bagan Siapi-Siapi. (Lubis, 1995: 35).
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xaaii

Pada akhir abad XIX orang Tionghoa telah
memonopoli
sektor pengangkutan di kawasan Sumatera Timur.
Hal ini
akibat bantuan pemerintan Belanda dan kaum p"rguruhu
pada saat itu.
Para pengusaha perkebp* bahkan juga
memt".it"r"*patan kepada
orang Tionghoa untuk menjadi penyalur bahan
,nul**, serta
menjadi konrral,rlor di perkebunan.
(iubis, 1995:36). -

t:1y!

D. Agama Etnik Tionghoa
9,-

Mengenai jumtah p:nqalut agama dikalangan
orang Tionghoa
hingga saat ini belum idu dutu
x*? a"p" diperoleh.

Y:d*,

Meskipun demikian diperkirakan oftmg Tiongrioa
i""*u um'm
mereka masih menganut agarna Buddhal
d*
;;gki;
masih kuat
dipengaruhi oleh Kompusianisme. Hal ini
terliilat dari tradisi
keagamaan dan bdaya- mereka yang
masih kental dengan ajaran
Konghucu, bahkan boleh jadi mereka.sebenarnya
menganut agama
Konghucu, yang yngga sekarang masih
belum jelas siatusnya dan
masih tetap diperjuangkan merar-ui organesasi
majlis
Konghocu lndonesia (Matakin) (Tan, l99g:l). " tinggi agama
oilatarbelakangi
ketidakjelasan status
Konghucrl
sebahagian
u"r*
**yarakat
.agr,a
Tionghoa mulai mereki
berpindah- agama.
Namun belakangan disadari bahwa gejala
ganti agamq dari
agama tradisional grarg Tionghoa ke
agama-agama yang diakui oleh
Negara telah berrangsung ri.ru setidaknya
seterah kemerdekaan
Indonesia dan pembe.ontakan pKI tahun
t9os. Menwut Mely G.Tan :
akibat peristiwa G 30S PKI, sernua warga
diharuskan mencantumkan
agamanya di KTP (Kartu Tancla penduduk), jika
iisa dituduh
t:ry*a bagi etnis Tionghoa yang dianggaptiJat
masih terkait ke
lF
Tiongkok yang Komunis. (Tan, r99g: a).
Di Medan meski tidak ada
yang menyeluruh tentangagama orang
Tiongho4 t tupiuir" disimpul_

1rl9-5 grang r"sponden dalam pele[tii na.;aU f,,Uir,.r,* f qgS
dan dari berbagai su1!e1 Lisan, serta pengamatan
di tapangan, orang
Tionghoa Medan *::i!^gl*lran menlanut
agama Buddha (B7,t6o/o),
beragama Katorik (fi,5gyo),protestan j
s?6%)dan hanya sedikit yang
menganut agarna Isram. (Lubis, 1gg5:74)
Dengan

\*

kata rai, ir*rE
Tionghoa yang meninggalkan agurma. tradision-alnya
teuilr banyak
'ri"t"iit
mengganti agamanya ke agumi Kristen,

baik

maupun
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Protestan dan mungkin tidak banyak menganut agama Islam. Dalam
beberapa penelitian tentang penganut agama Tionghoa di Indonesia,
memang ditemukan bahwa orang Tionghoa mayoritas masih
menganut agama tradisional merek4 tetapi penambahan jumlah
penganut kedalam agama-agama lain terutama Kristen dan Katolik
juga te4adi cukup signifikan dikalangan mereka, dengan kata latn
oftulg Tionghoa yang meninggalkan agama tradisionalnya lebih
banyak mengganti agamanya ke agama Kristen.

Menurut Sayyidiman Suryohadiprojo: secara umum alasan
orang Tionghoa lebih memilih beragama Kristen dan hanya sedikit
yang masuk agama Islam sa'at ini sebenamya karena masih terpengaruh pada sejarah masa lalu, dimana mereka lebih suka berhubungan dengan orang kulit putih dari pada masyarakat pribumi
yang beragama Islam. (Suryohadiprojo i990:10). t{al ini diperkuat
oleh Nurcholis Majid bahwa masalah agama di Indonesia sa'at ini
masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada masa Kolonial Belanda.
Pembagian-pembagian kelompok warga Negara, adanya sekolahsekolah yang berbeda yang diperparah dengan pandangan bahwa
agama Islam adalatr agama pribumi, telah menimbulkan mind set
tertentu, mereka yang diatas masih tetap merasa diatas dan memandang kelompok yang lain "dibawah.- (Majid 1998: 67). Selain itu,
proses Kristenisasi terus berjalan dikangan orang Tionghoa terutama
untuk anak yang masuk kesekolah Kristen berpating keagama Kristen.

Bagi kaum muslim yang lebih ketat tindakan ini hanyalatr
penggantian dari satu agarna asrng ke agama asing lain yang sama dan
merupakan kepercayaan dari golongan minoritas diantara penduduk
Indonesia, dengan demikian jika orang Tionghoa tinggal dilingkungan
Indonesia yang mayoritas penduduknya Kristen, seperti di Sulawesi
Utara atau Tapanuli tidak ada masalah kesenjangan budaya. Akan
tetapi kalau tinggal di daerah yang masyarakatnya banyak umat Islam,
maka terjadi perbedaan budaya yang dapat menimbulkan persoalan.

E. Ekonomi Etnik Tionghoa
Sejak perkebunan karet dan tembakau di Sumatera membutuhkan tenaga kerja yang banyak, migrasi onutg-orang Tionghoa
yang sengaja didatangkan dari Cina Selatan dira-sakan. sangat mern-
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bantu. Saat itu mereka besedia dibayar murah dan menerima kondisi
kehidupan yang kurang layak dan keras. Dengan kegigihan dan sikap
yang penuh sehaj4 lambat laun orang Tionghoa serta keturunannya
mulai terjun dalam usaha perdagangan. Semakin lama orang Tionghoa
bertambah jumlatrnya dan mereka membuka usaha dagang dan jasa di
Medan, di kota ini mereka anggap sebagai lahan yang subur bagi
dunia perdagangan dan jasa.pajak.

Selain itu sejak dulu pemerintatr Kolonial Belanda memang
relative sangat memanjakan kelompok Tionghoq bukan hanya di
Medan tapi seluruh Nusantara Indonesia. orang Tionghoa diberikan
pada awalnya hak memungut untuk mengelola jalan dan memungut
pajak, mereka ditempatkan dipemuki-man tersendiri yang dengan
sebutan "Pecinan", selanjutnya pemerintah Belanda mengangkat
seorang Kapitein dari orang Tionghoa sebagai kaki tangannyu orrtot
menjadi kepala atau pemimpin bagi golongannya dan rnenyilesaikan
masalah kecil di antara oftrng-orang Tionghoa. Seperti yang diakui
oleh chang bahwa ayahnya rjo.rg A.Fie diangkat men3aai kapitien
der chinezen di Medan, setelah pamannya miningga*an tugasnya
mengawasi orang-orang cina di wilayatrnya. (Gondomono zooi zoj.
Jelasnya dllam usaha perdagangan kelompok pedagang
Tionghoa selain diberikan posisi yang strategis dalam
-*y*uku[
juga digunakan oleh voc untuk membangun struktur perdagangan
di
Nusantara selain itu kelompok pedagang Tionghoa ini dapit dimanfaatkan untuk menghadapi persaingan voc dengan perrugis, spanyol
yang memiliki kedekatan dengan pedagang dari rimur Tengah atau
India Selatan.Kekuatan ekonomi cina berbasis pada ikatan klan atau
keluarga, ikatan yang eksklusif serta dukungan yang saling menguntungkan satu sama lain, merupakan ciri khas dari kekuatan ekonomi
mereka. (Znin, 2000: 124).
Pada abad ke 19 di Medan telah terdapat keluarga-keluarga
Tionghoa yang mencapai kedudukan tinggi dan kekuasaan besar,
ryperti riong Yong Hian serta saudaranya liong A Fie dan Tjong sui
Fo yang mereka telah membangun bisnis raksasa di Medan- sebagai
contoh Deli Bank adalah salah satu perusatraan yang dimiliki oleh
orang Tionghoa pada masa kolonial Beland4 sampai'akhir masa
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kolonial pengusaha Tionghoa tetap bersaing disektor bisnis ketika itu.
Sesudah Indonesia merdeka dari Kolonial Belanda data menunjuk-kan
batrwa perokonomian orang-orang Tionghoa memang tidak ad4 tetapi
informasi kasar yang diperoleh menunjukkan bahwa posisi ekonomi
Orang Tionghoa tetap kuat, dalam studi yang dilakukannya, Ralph
Anspach seperti yang dikutip Benny memberikan gambaran-gambaran
yang terpencar-pencar, nrrmun menunjukkan bahwa orang Tionghoa
mempunyai pengaruh yang amat besar dalam sektor perdagangan dan
manufaktur. (Setiono, 2002: 1).
Posisi orang-orang Tionghoa dalam bidang perdagangan di
Republik Indonesia sesudah merdeka telah menjadi sorotan dari
oftulg-orang lndonesia non Tionghoa. Pada tahun 1959, konfrensi
ekonomi nasional seluruh Indonesia (Kensi) yaitu sebuah organesasi
yang dikuasai orang-orang Indonesia non Tionghoa, melaporkan
bahwa pendapatan nasional lndonesia berjumlah Rp l44.700juta,
dengan Rp 50.244 juta diantaranya, yaitu 34,7yo dari seluruh pendapatan nasional Indonesia berasal dari para pedagang Tionghoa.
Kenyataan ini dapat dilihat bahwa kekuatan ekonomi Tionghoa dalam
zamar, Orde Baru semakin bertambah pesat dan mereka sampai
mengusai segala se}ilor perdagangan di Indonesia hal ini disebabkan
kebijakan pemerintah rezim Suharto (orde Ilaru) yang mementingkan
pertumbuhan ekonomi dan mengarahkan orang-orang Tionghoa ke
bidang ekonomi serta sektor-sektor lairurya, dan masyarakat pribumi
tidak mampu bersaing dengan orang Tionghoa dalam dunia bisnis.
Selama lebih kurang 32 tahun Suharto berkuasa dan memberi kesempatan yang luas bagi etnis Tionghoa, imbas dari kebebasan ini membawa pengaruh negatif bagi perkembangan ekonomi pribumi, rnereka
jauh ketinggalan dalam sellor perdagangan dan mereka tidak sanggup
tinggal di perkotaan, pada masa itu berkembang kerupsi, di segala
intansi pemerinta-han, karena setiap tender projek dikuasai orangorang Tionghoa dengan segala mereka lakukan demi untuk mendapatkan tender, disini orang-oftutg pribumi tidak mampu bersaing dengan
mereka, akhimya tingkat kemeskinan dikalangan pribumi meningkat.
Jelasnya para pedagang Tionghoa mereka yang paling banyak
menyumbang dan mernbayar pajak penghasilan, sebagai di visa
Negar4 hal ini dilihat secara mayoriti konglomerat adalah orang-
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)iati eilui irai4
orang Tionghoa, dengan bukti ini dijadikan
bahwa mereka men_
rndonesia. s"Jur,-orun
di seluruh

k""r[;;
r";;il;"#ii[iln'*"i,T]l

f:*:::,,:l:T

kawasan rndonesia adatah _"..r.i
hasil kolusi dan nepotisme dan
menghalalkan segara cara
demi trntuk mendapatikan proyek
d"rg;
memberi raswah kepada para
pejabat yang penenfu
r"tirp t""iiiakan.
arprrrami bahwa
masyarakat Tionghoa.b*g merupakan
kelompok yang homogen,
mereka terbagi atas keras, daerah,
uua*yu, agama aan keilamegaraan,
akan tetapi sukar untuk dinafikan
bagian penting dari,keras ..4r*'IndonesianTionghoa merupakan
dan peran mereka,
terutama daram perdagangan
dan iistrib*i ,urrgut ilLrlo-n;'or,
mereka
yang selalu mengadakan fgnot
denganmasyarakat non Tilnghao
dan
karena itu mudah dan menjadf
*g.ir".:adinya kerusuhan.

-.."tu

dal;

p"i,

tJ*u-o*g

Disamping itu memang rata-rata
o31e Tionghoa tebih banyak
tinggal dirumah ,:TpoI,
mobil
-"rip*yui
dan kJreta, memperoleh
pendidikan yang
laik fa:.tinggat"Jip"rtotu* dari pada masyarakat
pribumi' Kesan yang.telah
ke seluruh *tyu, Indonesia
terutama mereka mendiami
totu-t oir
pekerjaan
mereka yang secara rangsung
beisentuhan dengan perekonomian
masyarakat seperti.peroagangan
dan bisnis biasa baik dalam
skara
kecil maupun stai uesl,
terhindari karau kesan ini
memang dianggap benar oleh
masyarakat pribumi.

iJrr;;

u"r*,;#riffis

l"Ji tia*

F'

Persepsi orang Tionghoa Non
Musrim Terhadap rsram.
Ungkapan masygaka! Tionghoa.
yang masuk agama Islam "Meming terhadap wanita Tionghoa
kamu ;t j*-isteri yang

keberapa?". Karimat ini adarah
gambaran- mengenai pan_
dangan ofturg keturunan Tionghoa
non-Isram tehadap Islam. ucapan
ini diloilarkan kepada
yang suatu kari hendak
menyatakan kelslamannya secara
terbuka r"pia"

;;'satu

p"r*flu* tl"**n*

sebelumny. serama birbulan-buruo

agama Isram secara sembunyi-sembunyi.-"ng*ut

?iil.i*ru

seterah

dan menja-lankan
ucapan di atas dilontarkan

ibu sang perempuan dengan" r"a"
v*g "ukd
memang
dalam pandangan se:a,run:ry.*-"*!hou
non _Islam, termasuk ibu
perempuan ini, Islam membolehkan
aI"
adanya
poligami, beristri rebih dari
r"r, u"gir."r* raki-laki. Ungkapan di atas

t"*, ttra
u"r**;;;;;i*
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hanya salah satu dari sekian persepsi negatif sebagian warga keturunan Tionghoa (non-Islam) terhadap agama yang dipeluk mayoritas
penduduk Indonesia. Kalimat lain yang juga sering dilontarkan misalnya: Memang karnu mau makan apa kalau masuk Islam!, Apa kamu
sudah siap menjadi orang melarat!. Inilah sebagian ucapan yang
lazimnya saat seorang warga keturunan Tionghoa hendak masuk Islam

Dimata sebagian oftulg Tionghoa non-Muslim, di Indonesia
khususny4 Islam menjadi agarqa yang nampak begitu buruk; jelek
dan negatif, utamanya jika dibanding agama lain seperti Budha
Katolik, Hindu, dan atau bahkan mungkin keyakinan lainnya. Dalam
pemahaman tersebut, sebagian oftmg Tionghoa lebih memahami Islam
sebagai agama yang lekat dengan kemiskinan, kemelaratan, kemalasan, dan bahkan juga dikenal sebagai aguna yang melegalkan teror
dan kekerasan. Persepsi keluarga keturunan Tionghoa tersebut pada
gilirannya memunculkan sikap antipati yang mendalam terhadap
Islam khususnya di Indonesia. Image negatif warga keturunan
Tionghoa terus membekas dan berakar kuat (deep rooted) dalam
kesadaran sebagian etnis Tionghoa secara kokoh dan bahkan terus
berlanjut kepada keturunan- keturunan mereka.

Di samping diperoleh melalui keterangan orang Tionghoa
sendiri (yang sudah memeluk Islam khususnya), indikasi menyenai
sikap mengambil jarak Islam ini bisa juga dilihat, misalnya, dalam
sekmen kontak jodoh yang ditampilkan harian I(OMPAS yang
ditampilkan setiap hari Minggq nampak terlihat jelas pada media ini,
di segmen tersebut setiap orang Tionglroa, baik yang beragama
Katolik, maupun yang beragama Budha (ejaka maupun duda, pria
maupun wanita) ketika menuliskan kriteria agama bakal calon hidup,
mereka mensyaratkan pasangannya beragama Katolik, Budha dan
atau Hindu. Yang katolik, umpamany4 mensyaratkan calon pasangannya beragarna yang sama (Kristen), dan jikapun berbeda, maka agama
yang lazimnya dipilih adalah Budha, demikian sebaliknya. Mereka
yang beragama Budha, umunnya mendambakan pasanganya beragama yang sama, Budha, atau jika tidak maka ia harus beragama
Katolik. Dari beberapa kali penelusuran, peneliti tidak menemui
satupun warga keturunan Tionghoa yang beragama selain Islam atas
menghendaki calon pendamping hidupnya beragama Islam. Fakta ini
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Kadi)
gejalan dengan keterangan Leo suryadinata, bahwa agama Budha
dan
Kristen akan lebih mudah diterima orang cin4 ,"rr,.it*u
Isram lebih
sering muucul sebagai sebuah halangan terciptanya
asimilasi wi*ga
keturunan Tionghoa di satu komunitas rokal. (sury;di;;,
i[l92:r2).

Bagi orang.Tiongho4 agama Islam dianggap kurang toleran
dan ekslusifdibandingkan dengan toleransi dan sifat
serba boleh dari
Fa1na Konghucu yang mereka anut sebelumnya. (copper, rgg4:35).
Praktek memberikan *qpu9 (uang yang dibungkus'iertas
merah)
Tird."-ya merupakan ?.a[t"I u*u* paaa wafctu-Si" Ctiu agar yang
diberi bersikap manis dan baik. prahetpemberian yang
mungkin bagi
orang Islam dianggap tidak berbeda dengan - ro[ot--enyogok

(raslnuah)

itu

dapat

ditemui dalam umumnya upacara tradisi
Tionghoa- Bagi merek4 angpao didasarkan pun,
ri"p"rr'uyu* keseim-

bangan alam yin-yry
menghindari mnnit Lrrg*
""t"tsebabnla
mencari Jalan tengah'. Itulah
"*u
sifat kompromi-yang saling
menguntungkan mendarah daging dalam
budaya iiongt ou. Dari
radisi budaya kuno yang terranam itu
aiiggrp *a:ar, dapat
dipahami mengapa msyarakat Tionghoa {an
aiunggap"ieiaerung menghalalkan sogok-menyogok untuk rielancarkan
bisnis, dan praktek
koneksi/kolusi, sementara Islam dalam hal ini
sangat t"*--rt**g.
faktor yang dianggap lebih mendaram adalah prasangka dan
kultuml yar-rfr memaganggap orang Isram rebih
30.gr:i
rendah
kedudukannya dibandingkan *..1--* ^lararn-anggup*
..reka yang
telah tertanam sejak zaman Belanda, Islam ad;;h'"*;,
pribumi,
warga negara paling rendah pada masa itu, sehinggi
uagi- mereka
memeluk Islam berarti merendahkan status sosial.
Eksklusivisme dan
superioraritas ifu secara umum memang membuat
oftrng Tionghoa
mlnqisofir dirinya dari ras rain. secara khusus, ekskrusiviine
itu juga
dikalangan mereka sendiri. Soalnya dalam tJiri
1"rj-udi
sejarah
budaya Tionghoa s{u
(keluarga besar) s/ze (Gil[rtenru bisa
saja menganggap klan ltg
lain lebih r*duh, bahkani"ilg" *ndiri bisa
menganggap keruarga rain lebih rendah. Kengganan
oirg Tionghoa
pengorbanan fisik tertentu r.p.rti hu*s
hal
beil<rritan, tidak
.d"lq"
boleh qemakan dagrng babi, meminum minum* t"r*,
du"
(coppe! 1994: 35). Keengganan ini memang banyak berpuasa.
diakui oreh
orang Tionghoa sendiri, beberapa orang Tionghoa
Muslim bahkan

321

{

NIZHAMIYAII, Vol. [II, No.2, Juli -

Desember 2013

masih belum sepenuhnya telepas dari mengkonsumsi daging babi atau
meminum minuman keras. Sikap ini tidak mengherankan, sebab deskripsi Ma Huan seorang yang ikut dalam ekspedisi Cheng Ho,
laksamana Muslim armada China yang berkunjung ke Nusantaara
abad ke-15 menyatakan bahwa tidak semua orang China Muslim
melaksanakan hukum Islam, bertaubat dan berpuas4 termasuk
menghindari makan babi,dan meminum arak. (Greaf, 1997 56). Jadi,
secara umum pengorbanan fisik ini bagi orang Tionghoa memang
dirasa berat sejak dahulu.

Dina seorang pengurus PITI (Persatuan Islam Tionghoa
Indonesia) yang juga seorang Muslimah Tionghoa menambahkan,
bahwa jika salah seorang anggota keluarga keturunan Tionghoa yang
beragama Kristen, misalny4 hendak menikah dengan orang Budh4
maka yang demikian tidak begitu menjadi masalah. Dan demikian
sebaliknya. Mereka orang Tionghoa tadi, akan menerima calon
pasangan yang berbeda agama ini dengan cukup terbuka. Sikap permisif demikian dikembangkan karena tidak ada lompatan pemahaman
dan tradisi keagarnaan yang cukup jauh pada agama-agama ini.
NamurU ceritanya akan lain jika anggota keluarga Tionghoa yang
beragama Katolik (Khonghucu atau Budda). Jadi memutuskan
menikahi seoftrng yang beragama Islam akan terjadi pratrara besar
yang terjadi dikeluarga ini terkait dengan dengan keputusan tersebut.
Sikap antipati sebagian orang Tionghoa terhadap Islam bukan
persoalan keyakinan semata, namun lebih kompleks dari itu semua.
Sikap mereka yang demikian terhadap Islam dan juga (dalam hal dan
kondisi tertentu) terhadap pemelukny4sesungguhnya dilatar belakangi
oleh berbagai faktor. Diantara yang menonjol adalatr faktor budaya,
fallor sejarah, dan faktor sosial-ekonomi. Faktor keyakjnan dalam hal
ini tidak meqiadi faktor dominan yang menimbulkan dan melatarbelakangi sikap phobi orang keturunan Tionghoa terhadap Islam
meskipun tentu saja faktor yang disebut bekalangan ini memiliki andil
tersendiri dalam menciptakan jarak antara orang keturunan Tionghoa
dengan Islam, khususnya terhap pemeluknya.

Jika dipilah dan digali secara seksama dan mendalam, maka di
antara faktor utama yang melatarbelakangi sikap negatif orang
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keturunan Tionehoa
tgrhadap Islam a

*#;'.,,#,r'"r-".'i,iH;.i,"k,peran
ffildffi,;:Xf
orang t
oranskerunrnan.ri*eh""ffi
iiornt.,, rerhor^,^Ylu" lkao kurang u..ruiruili
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inlander, yang notabene diperlakukan secara berbeda dengan orang
Eropa (Belanda), dan dengan kelompok Timur Asing, khususnya etnis
Tionghoa. Dari sinilah kemudian muncul dan berkembang pesat
berbagai sterkotif negatif diantara masing-masing kelompok yang
diwarisi secara turun temurun dan terus bertahan hingga kini warisan
kolonialisme tersebut. Menurut Jahja (1995 :8), seorang eksponen
tokoh Tionghoa muslim secara sistimatis telah rnenanamkan gambaran pincang sekali dibenak orang-oftulg etnik cina bahwa Islam
adalah agama yang "inferior" bukan main jeleknya.'.Segala yang baik
adalah agama lain, segala yang jelek adalah agama Islam.Bahkan di
abad ke-18 ada tekanan dan larangan dari pihak VOC (Kompeni)
terhadap oftmg cina agar tidak memeluk agama tslam. seperti yang
ditulis Steenbrink dalam bukunya terbitan 1984: "Beberapa ,rp.k
tentang Islam di Indonesia abad ke-19" Karenanya satu dan lain
menyebabkan bahwa di mata etnik rionghoa orang Islarn itu tidak
dapat dipercaya, getol kawin cerai, tak jujur apalagi memusuhi etnik
Cina" ini telah berjalarr berabad-abad lamanya.,'
Reaksi dari orang Tionghoa yang sedemikian negatif terhadap
keluarga atau familinya yang memeluk Islam, seperti kas* di atas,

terang menunjukkan batrwa stereotif

itu

masih tetap ada dalam

kesadaran sebagian untuk tidak menyebut selurutrnya orang Tionghoa.
Dan ini menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal dan
memahami Islam yang sesungguhnya. Menurut chandrq seorang

Muslim Tionghoa mengatakan bahwa ungkapan pemalas, miskin,
kumulu dan melarat adalah gambaran atau persepsi lain warga

keturunan Tionghoa non-Islam tentang orang-orang Islam di negeri
ini. Berwatak keras, suka membuat onar dan kerusuhan adarah
gambaran lain yang nampak rnasih menggenang dalam pikiran
sebagian warga ketunrnan Tionghoa terhadap orang-orang Islam
Indonesia. Sikap demikian memang tidak pernah mengemuka secara
jelas dalam ranah publik, di depan khalayak masyarakat Islam
Indonesi4 namun kerap mengemuka dan terekspresikan secara wlgar
manakala ada diantara famili atau kerabat dekat mereka yang
mencoba memeluklslam, atau ketahuan memeluk agama tersebut.
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G. Penutup

Di bandaraya Medan keberadaan or*g-oftIng cina dimulai
(lebih tepat: disadari) pada abad XV, ketika armada perniagaan cina

datang mengunjungi pelabuhan sumatera Timur dan melakukan
hubungan perniagaan dengan sistem barter. Hubungan ini berlangsung
dalam waktu yang cukup lama, sehingga sebahagian p*u p"aug*g
tersebut ada yang menetap di sumatera Timur. Banyaknya komunitas
cina tidak terlepas dari sikap dan pengembangan usaha perkebunan
tembakau yang dikuasai Belanda terus berkembang, sehingga tenaga
kerja yang cukup banyak juga semakin diperlukan.

sikap keras Islam terhadap har-har yang sinkretik yang
melekat sebagai pembawaan dan budaya orang Tionghoa. Memang
disebutkan bahwa orang Tionghoa mempunyai t"*p"rir"n keagamal
an yang lebih bersifat *memilih-milih dan sinkretis dad pada
Mengenai hal-hal sinkretik yang bertentangan dengan ioktrin
"tst*ir.
Islam
umpamanya adalah warisan hadisi yang kuat masyarakat Tionghoa
pada empat sumber, yaitu penyembahan ilam aan roir-roh halus
nenek
moyang (spiritisme, animisme dan pantheisme), agama-agama
Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. penyembahi aam oan

roh-roh halus nenek moyang adalah kepercayaan hadisi yang tertua,
setidaknya pada 3000 tahun silam sudah ada buku t-ctring yang
merumuskan kepercayaan itu. Karena usianya yang tu4 makatradisi
ini sangat sulit untuk dihilangkan dan diganti aengan dengan doktrin
lain yang sangat keras menentang seperti Islam. TeLpi secara
perlahan omng Tionghoa yang telah memeruk Islam dan dapat
pendidikan tauhid yang baik, kesediaan kepada tradisi dan leluhur di
diharapkan dapat tergantikan minimal dengan bentuk ziarah-ziarah
biasa. Penyebaran agama Islam di karangan oftrng Tionghoa masih
minim dan hanya dilakukan oleh kalanganorimg Tionghoa itu sendiri
seperti oganisasi PIT, PITI, dan Hpp INTIM.

Abdi syahrial Harahap, adalah Mhs. s.3 di Fakultas Usuluddin
Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Univ. Malaya-Malaysia.
Fakhrur Adabi Abdul Kadir, adalah Dosen JabatanDakwah dan

Pembangunan
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DALAUIH NASH AL.QURAN
Abu Bakar Adenan Siregar
Ahstract: /n rssuing the law of the Quran, one of the most important
things to note is the dalSlah lafaz Quf an. Dal3lah lalaz the meaning is
sornefmes based on the sound (lafzhiyah, manth0qJ, whether
express or contain other posslb/e meanings, with or without taqdir
taqdir And somefimes based on an understanding or ghoiru lafzhiyah
(understand), both legal according to the /aws lafzhiyah / manth0q or
conflicting. Drscussion about daldlah fexfs of the Qufan is very
impofiant in order to understand the true intent and purpose of the
fexts.

Kata Kunci: Daldlah an-Nas, AL-Qur'an.
A. Pendahuluan
l-Quranul Kartm merupakan mukjizat yang kekal dan selalu
menginspirasi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. AlQur'an diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah,
Muhammad SAW. untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang
gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang
lurus. Seluruh ayat Al-Qur'an dari segi lafaz dan maknanya adalah
qoth'iyal wurfid, artinya semua lafaz dan makna Al-Qur'an datang
dari Allah SWT. tanpa diragukan lagi keasliannya. Dengan demikian,
semna lafaz dan makna Al-Qur'an adalah mutdwatir. Sedangkan dari
segi daldlaft hukumnya, sebagian qot'iyul daldlah dan sebagian lainny a zhanniy al -daldlah. (Dj amil, 1 999: 83 -84).
Dalam peng-dsribdf-an hukum melalui A[-Qur'an, salah satu
terpenting yang perlu diketatrui adalah mengenai dalfilah
(tunjukan) lafaz Al-Qur'an. Dalfllah lafaz kepada makna adakalanya
berdasarkan pada bunyi (lafzhiyah, manthAq, arti tersurat) perkataan
yang diucapkan lfir, baik secara tegas maupun mengandung
kemungkinan makna lain, dengan taqdir maupun tanpa taqdir. Dan
adakalanya berdasarkan dengan pematraman atalu ghoiru lafzhiyah
(maJhfim, arti tersiratnya), baik hukumnya sesuai dengan hukum

hal

lafzhiyaWmanthfiq ataupun bertentangan. Pembahasan tentang dal dlah
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nas-h-nash Ar-Qur'an
penting guna memahami dengan benar
maksud dan tujuan dari:ang?t
nash-nash teisebut. (ar-eattan,

tleo, :ssy.

ulama membagi
kepada dua bagian yuttt dat,rah
-dardrah
dan ghoiru lafzhiyah.
Daltirah ra/ihiyat ouru* pengertian
w?y'n

ini ialah yang menjadi darir adalah rafaz menurut rahirnya.
Daldrah
qlairu lafzhiyah iarah_yang menjadi daril bukan m"raruilaa, menurut
lahirnya. Kalangan^ usniuyyii dari. pengikut
Hanafiyah meyebut
paldlah ghoiru ra?hi/al i* sebagai'"dirahh ,,uinii| atau
disebut
-juga
dengan "baydn al_dhorbraft,,.
fBek, 1969: r ifil.

Daldlah lafzhiyah. dalam pemaknaan ayat_ayat
Al_eur,an
dibagi kedaram empat bagian: yaitu dardrah
datdrah al_
isydrah, daldlah an-Ndsh dan dardrah al-iqtidho,.
"t-ritarii,
p"*uuir*an tulisan
ini berusaha untuk-mengungkap beberapa-har yang
u"rtuitao dengan
daldlah al''isydrah, but d*i-p"ng"rtian,
berb"g?i-*"""contoh----'
contoh nash yang menunjukkan dalabh
oit_,iryaii.
B. Pengerlian Datdtah an_N6sh.
Secara etimorogi daldlah berasar dari
kata ,,dara-yadulrudallan-daldtan-dardtltyt yang berarti:
-"n*lr,tun-," n,.r**.
(Munawwir, 1997: +tr;-. r"i
lJgu .u,,, dengan arti yang dituangkan
oleh Mahmud yunus dalam- tl*u, Bahasi
A*bril-in i dardrah

secara umum adalah "memahami sesuafu
atas sesuafu,. Kata sesuatu
yang

pertama disebut madlul (yang ditunjuk
aan kul
y*g
kedtra disebut dalil (yang
petunjuk).
g"nlual
t.t:
204).
1Af_iuUf<i,
.,asip *Ln*jut
Contohnya dalam
uaun,u
api,,, asap
.kalimat
merupakan pehrnjuk
keberadaan api. Asap merupakan daril
dan api
adalah madlul-nya.

,*r**

t*'

- Sedangkan kata nash merupakan isim mashdar dari kata
nahssa-yanuhssu yang berarti, menampakkan,
menyandarkan,
menegakkan,- menyeridiki. Jika dikatakan
nasshu min ar-rcardm
maknanya adalah rgrkataan yang telah jeras
tanpa perlu lagi adanya
g3yafsiranr sedang-kan nas h ar - itt ab artinya,"t, tutir-,.uuur,
buku.
(Munawwir, 1997 : 1425).
secara istilah dordlah an-ndsh menurut beberapa
ulama adalah
tunjukan lafaz terhadap penetapan hukum yang
dikatakan dengannya
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(manthilq bihi) bagi hukum yang didiamkan atau dipahami dari
padanya (maslcitt 'anhu) karena adanya makna yang dapat diketahui
oleh setiap omng yang mengetahui bahasa yang terdapat didaiam
manthftq bihi, tanpa memerlukan penelitian yang mendalam dan
ijtihad yang sungguh-sungguh. (Al-Khin, 1981: 132-133).

Syeikh Khalid Abdur Rahrnan (1994: 368) dalam kitabnya
Ushttl at-Tafsir wa Qawdiduhu memberikan defenisi bahwa daldlah
an-Ndsh adalah daldlah lafaz yang menunjukkan penetapan hukum
dari lafaz yang dikatakan terhadap hukum yang didiamkan dari lafaz
tersebut karena kesimpulan yang dapat diambil dari makna lafaz yang
diungkapkan, dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh
setiap oftmg tanpa penelitian yang mendalarn. Keduanya sama" baik
hukum yang didiamkan itu lebih utama ataupun sama dengan hukum
yang dikarakan dari lafaz tersebut.
7-ahrah (1958: 141) dalam

kitabny4 Ushfil Fiqh, menjelaskan
bahwa daldlah an-ndsh disebut juga dengan maJhfim al-muwdfaqah
atau daldlah al-aula. MaJhftm adalah makna yang ditunjukkan oleh
lafaztidak berdasarkan kepada bunyi ucapan, danmaJhftm muwdfaqah
berarti makna yang hukumnya sesuai dengan manthfiq. (Qattan, 1996:
362).

Ma/htrm muwdfaqah ada dua macam, yaitu: Pertoma, falrwal
khitdb, yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih harus diambil
hukumnya dari pada manthftq, misalnya keharaman mencaci maki dan
memukul kedua orang tua yang dipahami dari ayat Al-Qur'an surah
al-Isra ayat 23. Kedua, lahnul khitAb, yaitu apabila hukum maJhftm
sama nilainya dengan hukum manthftq misalnya pemahaman dari AlQur'an surah an-Nisa' ayat 10 tentang keharaman mambakar harta
anak yatim atau menyia-nyiakannya, karena hal ini sama nilainya
dengan memakan hana anak yatim tersebut sampai habis. Contohcontoh ini akan diterangkan lebih lanjut pada pembahasan mengenai
contoh-cont oh dal dl ah an-nds h.
Kedua maJhtrm ini disebut mafhhm muwdfaqah karena makna
yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang
diucapkan, meskipun hukum itu memiliki nilai tambah pada yang
pertama dan sama pada yang kedua. Daldlah dalam malhhm muwd-
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-faqah ini termasuk d{am kategori mengingatkan kepada yang rebih
tjnggi dengan yang lebih rendah atau kfuada yang rebih rendah
dengan yang lebih tinggi. (Al_eattan, 1906, :OZ). -feOua
macam
keterangan ini terkumpul dalam surah al-Imran ayat75
:

\ )Q*r^,k ;:lU ,43'ell ii ,W

',:)

J *6t *i >;
,E ry,lt G.W atjo'6\'r-ut tkn ,:tL'-d:)'tt of qt l;;
;:r:l-," fl4fir *Ur &';rli:,
Artinya: "Di antara
^ule

ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, aitemuatitanny"
k;il;"*u; dan di
antara mereka ada-orang yang jika kamu mempercayakan
kepadanya
satu dinar, tidak dikem!{ikannya kepadamu
r.ecuarilil.a kamu seraru
menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka
mengatakan: ,,tidak
ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi.
mereka berkata
Dusta terhadap Allah, padahal mereka-mengetatrui.

Kalimat pertama dari ayat ini, "dan diantara ahri
kitab ada
orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya
harta yang baaryak,
dikembalikannya kepadamu', tlrmasuk-perinlatan
ia akan
mengembalikaan amanat kepadamu sekalipun -h*yu
.ato oin* ata,,
kurang. Sedang kalimat kedua, "dan di antara
mereka ada orang yang
jika kamu mempercayakan kepadanya satu
dinar, tidak dikembalikannya kepadamu", termasuk peringatan bahwa
kamu tidak dapat mempercayakan kepadanya harta yang banyak.

b;il

C. Contoh-Contoh Daliltah an-N6sh.
1. Firman Allah SWT. dalam Al_eur,an surah Al-Isra' ayat
menngenai keharaman mencaci kedua orang tua

23

:

L*r'lory'"9 et dGl ,.::trrsu);(l vlr;ii.i \( e::) &,
G; \i u;A'$i *".#'\i,ri te"Sr *rtiy, .ri,li;i

Artinya : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu
jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu uer6uut uuit
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika
salah seorang di
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antara keduanya atau Kedua-duanya sampai benrmur lanjut
dalam pemeliharaanmq Maka sekali-kali janganlatr kamu
mengatakan kepada keduanya Perkataat ,,ah,, dan jangantah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
Perkataan yang mulia".
Manthfrq ayat ini adalah keharaman mengatakan ..aft"
kepada orang tuA oleh karena itu diambil darinya hukum
keharaman mencaci maki dan memukul orang tua karena perbuatan tersebut jauh lebih menyakiti dibandingkann dengan
mengatakan "ah". Dan pemaham terhadap pencacian dan
pemukulan terhadap kedua oftmg tua inilah yang dinamakan
dah1bh an-ndsh yaitu pemahaman yang diambil dari yang
maJhfim (dipahami) dari yang manthfiq (daldlah al-,ibdrah).
Rahman (1994:369) dalam kitabnya rJshfil Tafsir dan
Qawdiduhu memberikan penjelasan mengenai ayai ini bahwa
pengharamannya tidak hanya terbatas berkata ,,ah,, pada kedua
orang tua. Karena jelas dalarn pengetahuan bahasa Arab, kaidah
dan susunannya, seseorang akan dapat menangkap dengan mudah

pemahaman yang lebih luas dari dqlalah monthilq (daldlah al'ibdrah) ayat ini disaat mendengarkannya. yaitu pengharaman

dalam mencaci, menghina dan memukuli orang tua. Karena
perbuatan-perbuatan tersebut lebih jauh menyakitkan dari hanya
sekedar berkata "ah". Daldlah inilah yang disebut dengan
*dol6lah
al-daldlah" atau daldlah an-ndsh.

2.

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah an-Nisa, ayat

tSti

r.#rb.

,r tFu Q

& jet ;]f

l0

:

trtiAi 'ulr
.(";

.a

rJ

ro

,.

Lt

+Las

/
J

c

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang mernakan harta anak
yatim secara zalim, sebenarnya mereka ifu menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyalanyala (neraka)".

Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa memakan harta
anak yatim tanpa alasan syar'i yang dapat dibenarkan adalah

332

Daldlah Ndsh At-eur,an
(Abu Bakar Adenan Sie7ar)

haram' Dari sini clapat diambil pemahaman
lain dari daldlah_
dalaloh nash,tersebut. yakni pe.rgh*u-un
.rrrtu[- merusak harta
anak yatim
{enean -"uru p.*bakiran, ;;;.;;sil;an dan lain
sebagainya' Atau
tidak adanya penjagaan sungguh-sungguh
terhadap harta mereka.greJr wati si yatim.karer"
f;;;
berarti
sama
juga dengan menzarimi dan
memukanharta-;;;k;. pemahaman
daldlah ini dapat dengan mudah diketahui

*"tutui bahasa yang
umum dan tanpa penelitian mendalam.
penetapan pengharaman
ini diamb, berdasarkan daldrah
nash-nya oanJiaat rurrgr""e,i"*rut
dari
yaitu setiap
perbuatan yang mgmluhuyuf*,
menyakiti aan merusakkan harta
anak yatim sama hokum-keharamannya
dengan
memakan harta
----E-' *rv'
anak yatim secara zhalim atau
tidak ,yur,i.
Firman Allah SWT. dalam Al_eur,an
suratr Al-Isra, ayat32 :

lafhz;;;

3.

.>t.*

i;, ^iu ,tt{ 'i1s1t riS ,tj

janganlah kamu mendekali
zina;
flll:,"Oan
rtu suatu perbuatan yang keji
dan suatu jut*

S"r*g;;,rrrr
y*gffi.,,

Ayat ini makna daldlsh ,ibdrah_nya
(manthfiq_nya) dapat
kita pahami secara jeras bahwa
menoet

b:*i segala sesuatu a* .*u
,^
kepada zina adarah

aiiilffii

haram. Hal
yang dapat mengarahkan kita
haram. s"p""i berduaan dengan
wania atau
laki-laki yang bukan muhrim tiL-paaa
sebuah tempat yang sunyi.
Dari sini danat. kita menge rti daldlah
bahwa ayat ini mfmberika,
.nash-nya (ma/hftm_nya)
bahwa
merakukan zina itu
jelas diharamkan, karena aiiatrn'
itdrah-nya jelas menunjukkan
bahwa mendekati unsur-unsur yang
dapatmenjerumuskan seseorang
kepada perbuatan zina saja
terrebih
Ayat ini memberikan pemaknaan pencegahan lagi melakukannya.
untu[ ,oriur.** p"rbuatan
yang diharamkan. j"oiy*g
dipahami dari ayat ini lebih
.?xna
utama hukum pengharamrrvu
d"ri
(manthfrq/
daldrah ar''ibdrah-nya). Dan mahJ
jeras, tidak perlu kepada
ini
ijtihad dan penelitian yang mendalam.

;;;;an

ail,.*it",

d;d;;tkil;{
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D. Hukum Daldlah an-IUdsh
Hukum dari daldlah an-ndsh adalah qath'i. bahkan diperborehkan untuk menetapkan hukum-hukum (at-hud{td) dar kafdrir dengan
menggunakan metode daldlah an-ndsh tanpa menggunakan
eiyds.
Seperti penetapan "potong tangan" bagi sebagaian keterlibatan dalam
kejahatan " qath' u at + hartq'] (terorisme). Dengan menggunak an dat dlah an-ndsft. Firman Allah: (lrLi rFJYI .rS LJJ*-,J:
), e.tioya: .odan
mereka berusaha untuk membuat kerusakan dimuka bumi...,,.
Seperti juga penetapan kafidrat terhadap seseorang yang ber_
buka pada siang bulan Ramadhan walaupun tanpa melakukan
hubungan suami isteri, dengan daldlah dari firman Allah (d*ur Jl),
maka barang siapa yang membatalkan puasanya pada siang bulan
ramadhan dengan makanan sebelum dating waktu berbuka seperti
seseorang yang membatalkannya dengan melakukan hubungan jima,
ftubungan) suami-isteri.

E. Penutup
Telah diterangkan bahwasanya dari segi daldlah lafzhiyah
terbagi kedalam emgat bagian. y*g salah satu diantara pembagian
tersebut adalah daldlah an-ndsh. Keempat datdlahtersebut iidat< sama
kedudukannya dalam istinbath hukum. Hanafiyah memandang bahwa
daldlah yang paling kuat adalah daldlah ar-'ibdrah dan yang paling
lemah adalah daldlah al-iqtidhi. urutannya menurut hanafi: dalfllai
al-'ibdrah, daldlah al-isydrah, daldlah an-ndsh dan ttaldlah aliqtidha. Daldlah an-ndsh adalah tunjukkan lafaz terhadap penetapan
hukum yang dikatakan dengannya (manthfiq bi,lri) bagi tur,rm yurrg
didiamkan atau dipahami dari padanya karena *ak u y*g duput
dipahami dan manthfiq bihi tersebut ranpa penelitian dan pembahaian
mendalam" Hukum daldlah ini adatah qath'i dan wajio beramal
dengannya.

Penulis dalah Dosen Tafsir pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Sumatara utara Medan. Memperoleh gelar Magister
(MA.) dari PPs. [AlN Sumatera Utara Medan.
334

Daldlah Ndsh Al-Qur'an
(Abu Bakor Adenan Siregar)

DAFTAR PUSTAKA
Bek, Muhammad Khudari, (1969), Ush{tl Fiqh,Kairo: al-Maktabah alTijariyah al-Kubro.

Djamil, Fathurratrman, (1999), Filsafat Hulatm Islsrn, Jakarta: Logos
Wacana Ilmu.

fi al-Qawaid alikhtilaf al-fuqaha, Beirut : Muassasah m-Risalah.

Khin, Musthafa Sa'id, (1981), Asar al-IWttilaf
(lshfiliyah

fi

Munawwir, Ahmad Warson, (1997), Kamus al-Munawwir Arab
Indone sio, Surabaya: Pustaka Progressif.

-

Qattan, Manna Khalil, (1996), Studi llmu-Ilmu Al-Qur'on, Jakarta:
PT. Pustaka Litera AntarNusa.
Rahman, Syeikh Khalid AMur, (1994), Ushfil Tafsir wa Qavtaiduhu,
Beirut: Dar an-Nafais.

Subki, Taqiyuddin, (t.t.), al-Ibhaj Ji Syarh al-Munhaj, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah.
Zah:ah, Muhammad

Abu (1958), Ushfil Fiqh, Kuro" Dar al-Fikr al-

A'rabi.

335

