
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama’, tokoh pendidikan, dan juga merupakan 

pahlawan perjuangan sebelum kemerdekaan. Beliau adalah seorang revolusioner pada saat itu 

dalam bidang agama dan pendidikan. Meskipun dia bukan berasal dari kalangan terpelajar tapi 

ide-ide cemerlangnya mampu membawa rakyat Indonesia ke arah perubahan. Sebagai salah satu 

contoh, beliau merubah sistem pendidikan di Indonesia, yang semula hanya ada pendidikan 

gubernemen milik pemerintah Hindia-Belanda dan pendidikan agama di madrasah-madrasah. 

Kemudian dia mempunyai gagasan untuk memadukan antara pendidikan agama dengan sistem 

pendidikan gubernemen.1 

Sebagaimana telah diketahui, kemiskinan dan kebodohan telah melanda rakyat di 

Indonesia akibat penjajahan yang berkepanjangan. Penjajahan telah menciptakan kelas-kelas 

sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia pada waktu itu.2 Sehingga kemiskinan dan kebodohan 

juga sangat melekat pada umat Islam. Hal ini berpengaruh juga pada pola fikir umat Islam yang 

terbelenggu dalam kejumudan dan hanya mementingkan masalah ritual keagamaan semata.3  

Tidak mudah untuk melakukan perubahan kondisi masyarakat bagi K.H. Ahmad Dahlan 

pada waktu itu. Beliau banyak mendapat tantangan keras dari masyarakat sekitar. Berbagai macam 

tuduhan diarahkan kepadanya.  Ada yang menuduh bahwa beliau dikatakan hendak mendirikan 

                                                           
1 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Sekolah dalam Kurun Moderen (Jakarta: 

LP3ES, 1996), hal. 54. 
2 Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di 

Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), hal.138. 
3 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal. 328. 
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agama baru, ada pula yang mengatakan Kiai palsu, bahkan ada yang mengatakan beliau adalah 

seorang Kiai kafir karena sudah meniru-niru Kristen dan macam-macam tuduhan yang lain.4 

Namun  K.H. Ahmad Dahlan tidak surut semangatnya dalam berusaha mewujudkan cita-

citanya. Beliau terus berjuang di antaranya melalui jalan dakwah dan dunia pendidikan. Melalui 

dunia pendidikan ini,  dia mampu merubah cara pandang masyarakat sekitar sedikit demi sedikit. 

Usaha yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan dalam pendidikan ini merupakan salah satu jalan 

efektif yang dapat ditempuh untuk mengawali jalan perjuangannya.  

Dia mendedikasikan sebagian  hidupnya di dalam dunia pendidikan. Hal ini merupakan 

upaya K.H. Ahmad Dahlan dalam memikirkan dan mempersiapkan generasi bangsa agar memiliki 

karakter diri menuju perubahan meskipun negeri dalam kondisi terjajah. Kegiatan mengajar dia 

lakukan di langgar yang dibangunnya maupun di tempat lain.5 Beliau memulai mengajar dengan 

memberikan pengajian kecil kepada beberapa anak muda di lingkungan sekitar yang datang 

kepadanya. Kemudian memberikan pengajaran yang memancing daya pikir mereka dengan  cara 

yang unik.6 Cara pengajaran ini merupakan salah satu kreatifitas yang dimiliki K.H. Ahmad 

Dahlan dalam memberikan pendidikan kepada beberapa muridnya. Ini berarti menunjukkan bahwa 

beliau memiliki cara pengajaran tersendiri, yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran pada 

umumnya. 

 Pengajaran yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan mampu menggerakkan murid-muridnya 

untuk melakukan amal perbuatan dan akhirnya diwujudkan dalam suatu lembaga amal yang 

bergerak pada bidang sosial. Proses transfer pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya 

                                                           
4 Solichin Salam, KH. Ahmad Dahlan, Cita-Cita dan Perjuangannya (Jakarta : Depot Pengajaran 

Muhammadiyah), hal. 12. 
5Steenbrink, Op.Cit, hal. 52. 
6 Film “Sang Pencerah” , Disutradarai oleh  Hanung Bramantyo. Produksi film; Raam Punjabi. 
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bukan hanya sekedar dalam bentuk mengetahui, memahami, dan menerapkan (kognitif, afektif, 

dan psikomotorik) sebagaimana yang saat ini dikenal dengan teori Taksonomi Bloom. Akan tetapi, 

materi pelajaran yang disampaikannya itu diwujudkan dalam  bentuk amal usaha yang manfaatnya 

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya. 

 Sejarah telah mencatat, metode Ahmad Dahlan dalam setiap memberikan pelajaran kepada 

siapapun bukan hanya sekedar teori tapi dibimbingnya pula dengan aksi seperti slogan yang 

diajarkan kepada muridnya yaitu sedikit bicara banyak bekerja.7 Demikian juga ketika ia 

mengajarkan surat Al-Ma’un kepada beberapa muridnya selalu diulang-ulang. Akan tetapi murid-

muridnya tidak sampai pikirannya dengan apa yang dimaksud oleh beliau. Hingga beliau 

memberikan pertanyaan balik (feed back) kepada muridnya yang menyebabkan rasa malu dengan 

ketidak fahamannya atas pelajaran yang diberikan. Tidak hanya selesai di situ saja, Ahmad Dahlan 

juga memberikan solusi sekaligus perintah untuk dilaksanakan segera.8 Rupanya Ahmad Dahlan 

melakukan suatu terobosan dalam mendidik (mengajar) yang masih sangat baru pada zamannya. 

Di mana pada waktu itu pelajaran agama diajarkan masih sangat tekstual dan sarat ritual semata.9 

Inilah salah satu pengajaran K.H. Ahmad Dahlan yang terkenal, dan nantinya dikenal juga 

dengan teologi surat Al-Ma’un, dari kajian surat inilah akan muncul amal usaha yang peduli 

dengan kondisi umat. 

Sebagai seorang ulama’ beliau menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Disampaikannya ilmunya kepada masyarakat, dan di saat masyarakat memerlukan petunjuk dan 

penerangan beliau penuhi itu dengan harapan dan penerangan. Selain itu, dia bukan hanya 

                                                           
7 Steenbrink, Op.Cit., hal. 52. 
8 Film “Sang Pencerah”, Op.Cit. 
 9 Steenbrink, Op.Cit., hal. 10. 
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memiliki dan mengetahui berbagai ilmu-ilmu dan hukum-hukum agama melainkan juga mengerti 

benar-benar akan Tuhan dan perintah-Nya, serta takut terhadap larangan-Nya. Sebagai seorang 

ulama’, beliau ingin mempraktekkan ilmu yang dimiliki dan yang telah diajarkannya dengan 

sungguh-sungguh dan konsekuen.10 

Jika diamati dalam masalah pendidikan agama pada waktu itu, Banyak orang yang akrab 

dengan Al-Qur’an namun sebagian hanya sebatas pada kegiatan  membaca, menghafal, dan 

menggunakan pada waktu salat semata.11 Padahal Al-Qur’an merupakan hudan li an-nas, yang 

membawa manusia kepada pencerahan. Dalam hal ini, Al-Qur’an berkedudukan paling fungsional 

sebagai al-huda, suatu sumber nilai yang membuka cakrawala pemikiran baru dan mendinamiskan 

masyarakat.12 

Dalam pandangan K.H. Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur’an khususnya surat Al-Ma’un, 

terdapat sesuatu yang membuatnya berfikir serius dan sungguh-sungguh. Kenapa orang yang 

mengaku menjalankan salat masih dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama? Maka hal 

ini tentunya ada keterkaitan antara ayat-ayat ini dengan pengamalan dalam kehidupan.13 

Ayat-ayat ini merupakan masalah yang difikirkan Kiai Dahlan sepanjang siang dan malam. 

Sehingga timbullah pertanyaan yang menggoncangkan hati Kiai Dahlan untuk merubah 

kemauannya, yaitu apakah betul kita dikatakan sebagai orang Islam jika tidak berani menyerahkan 

harta dan jiwa raganya di bawah hukum Allah?.14 

                                                           
10 Solichin Salam, Op.Cit., hal. 23. 
11Steenbrink, Op.Cit., hal. 12. 
12 M. Dawam Rahardjo, Paradigma Al-Qur’an : Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial, (Jakarta: PSAP 

Muhammadiyah, 2005), hal. 32. 
13 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Qur’an (Yogyakarta: 

LPI PPM, 2008), hal. 65. 
14 Ibid, hal. 66. 



 

5 
 

Maka berangkat dari pemahaman surat ini, terjadilah follow up pada diri K.H. Ahmad 

Dahlan untuk mengorbankan harta benda miliknya serta diri dan waktunya kepada umat. Dia juga 

mengajak orang yang mau berjuang di jalan Allah. 

Berkaitan dengan uraian di atas, peneliti memahami bahwa pengajaran K.H. Ahmad 

Dahlan merupakan metode pengajaran yang perlu diambil nilai-nilainya dalam dunia pendidikan 

saat ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang persoalan 

yang ada dengan judul: “Surat Al-Ma’un dalam Perspektif K.H. Ahmad Dahlan (Kajian Aspek 

Pendidikan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mencermati uraian yang menjadi latar belakang masalah tersebut, maka masalah-

masalah yang menajadi fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa muatan/ kandungan surat Al-Ma’un dalam perspektif Pendidikan K.H. Ahmad 

Dahlan? 

2. Bagaimana metode K.H. Ahmad Dahlan dalam memberikan pengajaran surat Al-Ma’un? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan muatan/ kandungan surat Al-Ma’un dalam perspektif pendidikan  

K.H. Ahmad Dahlan. 

2. Untuk mendeskripsikan metode K.H. Ahmad Dahlan dalam memberikan pengajaran surat 

Al-Ma’un? 
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D. Pengertian - Pengertian Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna dari judul skripsi ini, maka di sini 

perlu dijelaskan istilah-istilah yang menjadi kata kunci. 

1. Surat Al-Ma’un 

Surat Al-Ma’un merupakan bagian dari surat Al-Qur’an yang berjumlah 114 surat, yang 

memiliki makna “barang-barang yang berguna”. Di mana di dalam surat ini diterangkan tentang 

orang yang mendustakan agama dan ancaman kecelakaan bagi orang-orang yang salat oleh karena 

tidak disertai dengan perilaku kesalehan sosial.15 

Dalam hal ini, pada suatu pagi K.H. Ahmad Dahlan memberikan pengajian kepada murid-

muridnya tentang Surat Al-Ma’un yang sudah beberapa kali diulang-ulang, sehingga mengundang 

pertanyaan salah satu muridnya. Ketika itu dijawab oleh Kiai Dahlan dengan pertanyaan pula 

apakah sudah dipraktekkan kandungan surat Al-Ma’un tersebut?.16  

Hal inilah yang menjadi letak fokus perhatian pembahasan dalam kajian yang dilakukan oleh 

K.H. Ahmad Dahlan dalam memahami kandungan surat Al-Ma’un. 

2. Pendidikan  

Pendidikan berasal dari kata ‘didik’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran. Contoh:  Seorang ibu wajib ~ anaknya baik-baik.17 

                                                           
15 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art,2005), hal. 603. 
16  Solichin Salam, Op.Cit., hal. 58. 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari KBBI Offline v1.1 Freeware , CD program yang 

diproduksi oleh Pusat Bahasa Diknas.2010. 
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Adapun secara istilah, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.18  

3. K.H. Ahmad Dahlan 

Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama’ serta tokoh  pahlawan nasional yang 

dilahirkan pada tahun 1868 di kampung Kauman, Yogyakarta. Nama asli beliau adalah 

Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar.19 Beliau juga adalah seorang pendiri organisasi 

Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912, yang hingga saat ini menjadi 

organisasi terbesar di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi baik dalam 

tataran teoritis maupun tataran praktis, bagi: 

1. Setiap orang dalam memahami makna yang terkandung dalam surat-surat Al-Qur’an dan 

disertai dengan pengamalannya. 

2. Setiap orang (orang tua, guru, atau pemimpin) terkait cara pandang pemahaman terhadap 

pentingnya pola pendidikan, terutama dalam bidang amaliah. 

                                                           
18 PDF Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, diakses pada tanggal 3 Maret 2012 dari 

http://archive.web.dikti.go.id/2009/UUno20th2003sisdiknas.html.  
19  Solichin Salam, Op.Cit., hal. 5. 
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3. Setiap pendidik sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pada tata cara pengajaran 

yang efektif, sehingga menghasilkan anak didik yang berjiwa manusia sosial amali. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan hasil yang tersusun secara sistematis dan terarah, sebagaimana judul 

yang diangkat, serta untuk memahami hasil penelitian ini, maka berikut ini gambaran sistematika 

penulisannya: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, pengertian-pengertian istilah, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan yang menggambarkan secara garis besar materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Bab II Kajian Teoritik, bab ini berisi beberapa kajian teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dikaji. Adapun beberapa teori tersebut mengenai surat Al-Ma’un dan 

tafsir surat Al-Ma’un, seputar pendidikan dan lain-lain. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini akan memuat tentang metode penelitian, yang dilakuan 

oleh peneliti. 

Bab IV Pembahasan dan Analisis, adapun beberapa permasalahan yang akan dipaparkan 

dan dianalisis di dalam bab ini, adalah bagaimana perspektif K.H. Ahmad Dahlan dalam 

menafsirkan surat Al-Ma’un yang diajarkan kepada murid-muridnya, di mana masalah ini yang 

menjadi obyek penelitian . 
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Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini, penulis berusaha memberikan 

kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab sebelumnya dan saran sebagai ringkasan dan 

gambaran tentang penelitian ini. 

 


