
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Keutamaan manusia yang lebih dari makhluk lainnya adalah terletak 

pada kemampuan berfikir atau akal. Allah pertama kali memerintahkan 

“membaca” kepada utusan-Nya, Muhammad SAW dalam wahyu pertama 

yang diturunkan kepada beliau yaitu surat al-Alaq ayat 1 s/d 5. Allah SWT. 

menghendaki hamba-Nya sebagai makhluk yang berfikir serta memperlajari 

ilmu pengetahuan yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Seperti yang kita 

ketahui, membaca adalah gerbang ilmu pengetahuan. Seseorang berani karena 

ia yakin benar, ia yakin benar karena ia tahu ilmunya, ia tahu ilmunya karena 

ia membaca. Jika kita tidak banyak membaca, maka kita akan merasa asing. 

Sedangkan orang yang banyak membaca dan berilmu pengetahuan, maka ia 

tidak akan merasa asing dimanapun ia berada.  

Firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-Mujadilah ayat 11 : 

                         

                          

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 



Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Mujadilah : 

11)1 

Ayat di atas menjelaskan janji Allah kepada orang yang berilmu 

dan beramal saleh bahwa ia akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa 

derajat. Allah menghendaki hamba-Nya yang beramal saleh dan berilmu, 

bukan cuma beramal saleh tapi tidak berilmu, apalagi berilmu saja tapi tidak 

beramal saleh. Hal ini agar kita sebagai hamba-Nya dapat bermanfaat bagi 

sesama manusia di dunia ini sebagai mana hadist yang artinya : 

       ج ب                         ق     :ق                                ه       :                                        

Artinya :“Dari Jabbir radiallahuanhuma, bercerita bahwa Rasulullah 

Shallallahu‟alaihiwassalam bersabda : “Sebaik-baik manusia 

adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya.” “ 

(HR. Shahih al-Jami‟ No. 3289) 

Dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas dua macam, yaitu nilai 

yang turun dari Allah SWT. yang disebut dengan nilai Ilahiah, dan nilai yang 

tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan 

nilai Insani‟ah. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma 

                                                           
1 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2004), hlm. 543  



atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat 

yang mendukungnya.2 Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan 

perkembangan jasmani dan rohani manusia dengan melalui ajaran Islam 

dengan memperhatikan fitrah manusia yang ada pada diri manusia di mana 

manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya sesuai dengan tujuan 

penciptaan-Nya.3 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

Pendidikan Islam itu merupakan nilai yang turun dari Allah sebagai proses 

bimbingan jasmani dan rohani manusia yang bermanfaat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis diatas bahwasanya 

manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang 

lainnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial, yang berarti bahwa 

manusia hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Baik itu antara 

manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan 

Allah SWT.  

Hubungan manusia dengan manusia misalnya dalam kehidupan sehari-

hari. Kita membutuhkan manusia yang lainnya dalam bertransaksi dalam 

profesi kita. Contoh: Dosen membutuhkan mahasiswa, mahasiswa 

membutuhkan dosen. Guru membutuhkan murid, murid membutuhkan guru.  

Pedagang membutuhkan pembeli, pembeli membutuhkan pedagang, dan lain 

sebagainya. Hubungan manusia dengan alam misalnya manusia membutuhkan 

                                                           
2Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, cet. Ke-6, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 166-167 
3Akmal Hawi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Palembang: Rafah Press, 2008), hlm. 181-182 



hutan sebagai sumber paru-paru kota maupun dunia, hutan juga membutuhkan 

manusia untuk merawatnya dengan baik. Manusia membutuhkan hewan 

ternak untuk dikonsumsi, hewan ternak membutuhkan manusia untuk 

memeliharanya. Sedangkan untuk hubungan manusia dengan Allah, Dia telah 

menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk merawat, 

menjaga dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allah juga menyeru 

kepada manusia untuk mengabdi pada-Nya agar dalam menjalankan tugas 

khalifah di muka bumi ini, manusia hendaknya menyadari bahwa semua itu 

semata-mata karena Allah SWT. 

Menurut Azyumardi Azra, pada abad ke-13 Masehi Islam sudah 

masuk ke-Nusantara yang dibawa oleh para penyiar Islam (sufi).4 Syekh 

Abdus Shomad al-Palimbani dikenal sebagai seorang sufi yang berpengaruh 

pada perkembangan Islam di Melayu. Beliau pernah belajar di Mekkah dan 

Madinah bersama kedua sahabatnya dari Palembang, yaitu Kemas Ahmad bin 

Abdullah dan Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin. Di tanah suci tiga 

serangkai ini belajar dengan sungguh-sungguh selama 20 tahun kepada ulama-

ulama terkenal. Bidang yang paling digemarinya adalah Tauhid dan Tasawuf 

yang ia belajar langsung pada Syekh Muhammad Samman al-Madani.5 

                                                           
4Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, edisi 

perennial, cet. Ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 15 
5Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, Hidayatus Salikin, Terjemahan Andi Syarifudin, cet. Ke-3 

(Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2013), hlm. x  



Selama masa belajarnya kepada al-Sammani, dia dipercaya mengajar sebagian 

murid-murid al-Sammani yang asli Arab.6 

Selain itu, Syekh Abdus Shomad al-Palimbani juga dipandang 

memiliki pendidikan yang tuntas. Syekh Abdus Shomad terlibat dalam 

komunitas Jawa dan menjadi kawan seperguruan Muhammad Arsyad al-

Banjari, „Abdal- Wahhab Bugis, „Abdal-Rahman al-Batawi dan Dawud al-

Fatani. Keterlibatannya dalam komunitas ini membuat Syekh Abdus Shomad 

yang menetap di Timur Tengah ini tetap tanggap terhadap perkembangan 

sosio-religius dan politik di Nusantara. Al-Palimbani dan kawan 

sekelompoknya ini pada dasarnya memiliki guru yang sama. Yang paling 

termasyhur adalah Muhammad bin Abd al-Karim al-Sammani, Muhammad 

bin Sulayman al-Kurdi dan Abd al-Mun‟im al-Damanhuri. Selain itu, ada juga 

sumber yang mengatakan bahwa guru al-Palimbani juga termasuk Ibrahim al-

Ra‟is, Muhammad Murad, Muhammad al-Jawhari dan Atha‟ Allah al-Mashri. 

Sebagian para ulama ini juga termasuk guru keempat kawan al-Palimbani.7 

Berdasarkan sejarah singkat ini, penulis melihat bahwa ada nilai-nilai 

Pendidikan Islam yang dibawa oleh Syekh Abdus Shomad al-Palimbani. 

Terlebih lagi ketika penulis menemui salah satu tokoh agama di Palembang 

yaitu Kemas Andi Syarifuddin juga mengatakan bahwa nilai-nilai Pendidikan 

Islam dari seluruh karya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani terdapat dalam 

                                                           
6Azyumardi Azra, Jaringan Ulama; Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, 

(Bandung: Mizan, 2004), hlm. 312 
7Ibid., hlm. 309  



buku Hidayatus Shalikin karya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani yang telah 

diterjemahkan dan disusun kembali oleh Kemas Andi Syarifuddin ke bahasa 

Indonesia. Dengan kata lain beliau menyampaikan bahwa untuk pembahasan 

skripsi ini tepat sekali menggunakan referensi karya Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani ini. Selain itu, ditunjang oleh buku-buku sekunder karya peneliti-

peneliti lain yang meneliti tentang Syekh Abdus Shomad al-Palimbani.8 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sudah ada yang membahas 

tentang nilai-nilai Pendidikan Islam, namun dalam objek penelitian yang 

berbeda. Begitupun dengan pembahasan mengenai Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani, peneliti melihat telah ada yang membahas mengenai al-Palimbani, 

akan tetapi belum membahas mengenai nilai-nilai Pendidikan Islam. Begitu 

juga untuk tingkat nasional bahwa peneliti tidak menemukan skripsi yang 

membahas tentang Syekh Abdus Shomad al-Palimbani. Oleh karena itu, 

peneliti juga menjadikan penelitian-penelitian dalam bentuk referensi sebagai 

bahan rujukan penulisan skripsi ini. Berdasarkan inilah, yang menjadi dasar 

peneliti membahas penulisan skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam Pemikiran Syekh Abdus Shomad al-Palimbani.” 

B. BATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah diperlukan dalam skripsi ini agar ada titik tekan 

dalam bidang studi atau studi kritis dan terjengkau sehingga penelitian ini 

                                                           
8Kemas Andi Syarifuddin, Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, Palembang, Wawancara, 27 

April 2015 



tidak melebar baik dari segi waktu, biaya, referensi dan lainnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti membatasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam studi 

kritis buku Hidayatus Shalikin Karya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani. 

Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdus Shomad al-Palimbani dan merupakan 

syarah atau terjemahan bebas dari Bidayatul Hidayah karya Imam Al-

Ghazali. Itulah mengapa dalam kitab ini Syekh Abdus Shomad banyak 

menggunakan pendapat Al-Ghazali.  

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana sejarah kehidupan Syekh Abdus Shomad al-Palimbani ? 

2. Bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam yang ada dalam pemikiran 

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani ?  

3. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pemikiran 

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani terhadap kondisi pendidikan di 

Indonesia ? 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui sejarah kehidupan Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani. 

b. Mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam apa saja yang ada dalam 

pemikiran Syekh Abdus Shomad al-Palimbani. 



c. Mengetahui relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

pemikiran Syekh Abdus Shomad al-Palimbani terhadap kondisi 

pendidikan di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan, terutama berkaitan dengan Pendidikan Islam. 

b. Bagi pendidik, dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi 

bahwa Syekh Abdus Shomad memiliki pemikiran tentang 

Pendidikan Islam dalam bukunya. 

c. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam mendukung dan menambah wawasan ajaran agama Islam 

dalam pendidikan sehari-hari, selanjutnya bagi kalangan 

mahasiswa dapat digunakan untuk bahan kajian yang lebih 

mendalam tentang masalah yang sama. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi buku-buku, atau tulisan – tulisan mengenai 

pokok bahasan skripsi Anda yang relevan. Tinjauan pustaka juga harus 

memuat hasil penelitian terdahulu dengan menyebutkan sumber buku atau 

jurnal yang dipakai sebagai referensi.9 Bagian ini untuk memastikan 

kedudukan dan arti penting skripsi yang sedang direncanakan serta 

memastikan skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. Pada bagian 

                                                           
9Pratiwi, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Tugu Publisher, 2009), hlm. 52  



ini juga dapat dilihat perpaduan antara beberapa skripsi terdahulu yang 

bahasannya berhubungan dengan skripsi ini dan bisa memungkinkan untuk 

mengkolaborasi pembahasan dari beberapa skripsi ke skripsi yang sedang 

direncanakan ini. 

Sehubungan dengan skripsi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

pemikiran Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, dari hasil observasi yang 

dilakukan bahwa belum ada yang membahas pembahasan tentang ini. Berikut 

adalah beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini, dan 

berguna untuk membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Konsep Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam Novel Hafalan Sholat Delisa Karya Tere Liye”oleh Herza Zakia 

Drajat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) angkatan 2009 UIN Raden Fatah Palembang. Penelitiannya 

menjelaskan bahwa diperoleh beberapa nilai yang menurutnya termasuk 

dalam nilai-nilai Pendidikan Islam yaitu nilai aqidah, nilai ibadah, dan nilai 

akhlak. Dimana nilai-nilai aqidah ia mengatakan bahwa bilamana 

keimanannya benar maka perilakunya akan benar pula, demikian pula 

sebaliknya, dari keimanan yang keliru akan lahir perilaku yang keliru.10 

 Kedua, dalam skripsi Firdaus mahasiswa PAI UIN Raden Fatah 

Palembang angkatan 2009 yang judul  Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada 

                                                           
10Herza Zakia Drajat,” Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Novel Hafalan Sholat Delisa Karya 

Tere Liye“, (Palembang: Skripsi Perpustakaan Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 11 



Amalan Ta‟lim wa Ta‟allum Jama‟ah Tabligh di Mushola an-Nur Kelurahan 

Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Beliau menyimpulkan bahwa 

nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat pada amalan ta‟lim wa ta‟allum 

Jama‟ah Tabligh di Mushola an-Nur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir 

Barat I Palembang adalah meliputi aspek-aspek pengetahuan keimanan 

(aqidah), pengetahuan akhlak (kepada Allah SWT., sesame manusia), 

pengetahuan ibadah, pengetahuan fikih dan pengetahuan al-Qur‟an.11 

Ketiga, dalam skripsi Febrianda mahasiswa PAI UIN Raden Fatah 

Palembang angkatan 2009 yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Buku “Chairul Tanjung Si Anak Singkong” Karya Tjahja Gunawan Diredja. 

Beliau menyimpulkan bahwa posisi buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong 

yaitu sebagai sumber belajar dan sebagai media Pendidikan Islam. Nilai-nilai 

Pendidikan Islam yang ada dalam buku itu menurutnya adalah ; nilai tauhid, 

yaitu bagaimana Chairul Tanjung meyakini bahwa Allah-lah yang maha 

pendengar dan pemberi rezeki. Nilai akhlak adalah tingkah laku para tokoh 

yang santun dan membuat orang-orang disekelilingnya akan terasa berarti 

dengan akhlaknya yang mulia. Nilai ibadah, disinilah tertanamnya rasa kasih 

yang dimiliki oleh seorang anak kepada Ibunya, dengan kesuksesannya 

                                                           
11Firdaus, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Amalan Ta‟lim wa Ta‟allum Jama‟ah Tabligh di 

Mushola an-Nur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang”, (Palembang: Skripsi Perpustakaan 
Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang, 2014), hlm. 97  



Chairul Tanjung mampu untuk mendampingi Ibunya melaksanakan ibadah 

haji di tanah suci.12 

Keempat, dalam skripsi Ajeng Pebriani mahasiswa PAI UIN Raden 

Fatah Palembang angkatan 2009 dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

dalam Shalat Wajib dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Kesehatan 

Mental Remaja. Beliau mengemukakan nilai-nilai pendidikan dalam shalat 

dimulai dari berdiri sempurna, takbiratul ihram, sampai dengan salam. 

Terbentuk nilai-nilai pendidikan yaitu; ketaatan pada pemimpin, adanya 

persamaan baik gerakan maupun derajat, martabat, kedudukan dan jabatan, 

kedisiplinan terutama disiplin waktu dan menaati tata tertib atau aturan.13 

Kelima, dalam skripsi yang berjudul “Ragam Khat pada Naskah-

Naskah Keagamaan Karya „Abd.al-Shamad al-Palimbani”oleh Dodi Irawan 

Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

angkatan 2009 UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsinya ia membahas 

tentang khat pada naskah-naskah al-Palimbani yang ada di Palembang. Secara 

langsung kita lihat ada hubungan skripsinya dengan skripsi ini karena ia juga 

membahas tentang Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, karena di dalam 

skripsinya juga dipaparkan bagaimana biografi dari Syekh al-Palimbani. 

Namun, skripsi Dodi Irawan lebih mendalami tentang khat naskah-naskah 

                                                           
12Febrianda, Nilai—Nilai Pendidikan Islam dalam Buku “Chairul Tanjung Si Anak Singkong” Karya 

Tjahja Gunawan Diredja, (Palembang : Skripsi Perpustakaan Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang, 2014), hlm. 
108  

13Ajeng Pebriani, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Shalat Wajib dan Kontribusinya dalam 
Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja, (Palembang : Skripsi Perpustakaan Tarbiyah UIN Raden Fatah 
Palembang, 2014), hlm. 95  



Syekh al-Palimbani, sedangkan skripsi yang penulis rencanakan membahas 

nilai-nilai Pendidikan  Islam dalam pemikirannya Syekh al-Palimbani.14 

Penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran tentang skripsi 

yang akan peneliti garap dan akan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi 

ini. Skripsi yang di rancang oleh peneliti merupakan gabungan dari skripsi-

skripsi yang ada di atas, khususnya mengenai Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani. Melihat kondisi yang ada setelah di observasi, peneliti melihat 

belum ada pembahasan tentang Syekh al-Palimbani khususnya mengenai 

nilai-nilai Pendidikan Islam yang ia ajarkan dalam pemikirannya yang 

tertuang dalam bukunya.  

F. KERANGKA TEORITIS 

1. Pengertian Nilai 

Dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas dua macam, yaitu nilai yang 

turun dari Allah SWT. Yang disebut dengan nilai Ilahiah, dan nilai yang 

tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan 

nilai Insani‟ah. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma 

atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat 

yang mendukungnya.15 

Nilai adalah gambaran tentang sesuatu yang indah dan menarik, yang 

mempesona, yang menakjubkan, yang membuat kita bahagia, senang dan 

                                                           
14Dodi Irawan, “Ragam Khat pada Naskah-Naskah Keagamaan Karya „Abd. Al-Shamad al-Palimbani”, 

(Palembang: Skripsi Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm.15 
15Ramayulis, Op. Cit., hlm. 166-167 



merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang ingin 

memilikinya. Ketika kita membuat suatu keputusan tentang praktik 

pendidikan.16 

Dari beberapa pembahasan tentang nilai di atas dapat disimpulkan 

bahwa nilai ialah sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan dan keluhuran 

manusia, yang terjadi pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat. 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Menurut  Jalaludin dan Abdullah Idi mengatakan bahwa nilai 

pendidikan bisa dilihat dari tujuan pendidikan yang ada.17 Pendidikan adalah 

daya upaya insani menyiapkan anak selaku individu mencapai taraf 

pertumbuhan dan perkembangan maju. Dalam kelompok masyarakat tertentu, 

dan orientasi tertentu (yaitu orientasi kemasyarakatan), anak diharapkan kelak 

setelah dewasa mampu memainkan peranan aktif dan bertanggung jawab 

sebagai anggota masyarakat.18 Pendidikan dalam arti luas adalah segala 

pengalaman belajar yang dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan 

sepanjang hayat. Dalam arti sempit, pendidikan ialah berlangsung di 

sekolah.19 Dalam referensi yang lain juga dijelaskan bahwa pendidikan sering 

diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya 

                                                           
16Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 101 
17Jalaludin dan Abdullah Idi,  Filsafat Pendidikan, cet. Ke-3(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 

138 
18Munandir, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Publisher, 2009), hlm. 8 
19 Ramayulis, Op. Cit., hlm. 17-18 



pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.20 

Sedangkan Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.21 Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan 

perkembangan jasmani dan rohani manusia dengan melalui ajaran Islam 

dengan memperhatikan fitrah manusia yang ada pada diri manusia di mana 

manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya sesuai dengan tujuan 

penciptaan-Nya.22 Pendidikan Islam juga merupakan proses pembentukan 

kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah, sehingga individu 

yang bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian muslim yang berakhlak 

alkarimah.23 Pendidikan Islam juga dapat difahami sebagai proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan di kalangan umat Islam, yang berlangsung secara 

berkesinambungan dari generasi ke generasi sepanjang sejarah Islam.24  

Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin agar 

                                                           
20Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, cet. Ke- 11, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 1 
21M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm. 7  
22Akmal Hawi, Op. Cit., hlm. 181-182 
23Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Depok, Pustaka Felicha, 2013), hlm. 9 
24 Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam di Era Transformasi, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 
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terbentuk pribadi muslim seutuhnya.25 Dalam referensi yang lain disebutkan 

bahwa ilmu Pendidikan Islam ialah studi tentang  proses kependidikan yang 

didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan al-Qur‟an dan 

Sunnah Nabi Muhammad SAW. 26 

Dari beberapa pengertian Pendidikan Islam di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah upaya untuk menyiapkan pribadi 

yang berkompeten dengan berlandaskan Islam sehingga terbentuk pribadi 

yang berakhlak. 

3. Nilai- Nilai Pendidikan Islam dalam Pemikiran Syekh Abdus Shomad 

al-Palimbani 

Nama lengkap beliau yang sebenarnya adalah Syekh Abdus Shomad 

bin Abdurrahman al-Jawi al-Palimbani. Lahir dan dibesarkan di Palembang 

pada tahun 1150 H atau 1736 M dalam lingkungan “Keraton Kuto 

Cerancangan” (antara 17 dan 20 ilir sekarang). Karena ayahnya menjabat 

sebagai Kepala Penjaga Istana Kuto Cerancangan Kesultanan Palembang 

Darussalam pada masa Sultan Agung dan Sultan Mahmud Badaruddin I. 

Ibunya meninggal tatkala ia usianya baru satu tahun. Selain belajar kepada 

ayahnya sendiri, Abdus Shomad juga mendapatkan pendidikan dari ulama-

                                                           
25 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11 
26Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta: Rajawali Press, 

2010), hlm. 13 



ulama besar Palembang pada waktu itu, seperti Tuan Faqih Jalaludin, 

Hasanudin bin Jakfar dan Sayid Hasan bin Umar Idrus.27 

Semasa hidupnya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani tidak hanya 

aktif dalam berdakwah ke berbagai daerah di Timur Tengah, tetapi juga 

menjadi seorang penulis yang produktif. Kitabnya ini sampai sekarang masih 

dibaca dan dipelajari di Palembang, terutama Hidayatus Salikin dan Sairus 

Salikin. Adapun diantara karangannya tersebut adalah : 

a. Zuhratul Murid (Mantiq, 1764) 
b. Tuhfat al-Raghibin (1774) 
c. Urwat al-Wusqa (Tarekat Sammaniyah) 
d. Zad al-Muttaqin (Tauhid) 
e. Ratib Abdus Shomad 
f. Siwatha al-Anwar 
g. Risalah Aurad dan Zikir 
h. Irsyadan Afdhal al-Jihad 
i. Nasihat al-Muslimun wa Tazkirat al-Mukminin fi Fadhail al-Jihad fi 

Sabilillah (Perang Sabil) 
j. Hidayat al-Salikin (Tasawuf, 1778) 
k. Sair as-Salikin (Tasawuf, 1779-1788)28 

Berdasarkan batasan masalah penelitian ini yaitu fokus pada karya 

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani yang berjudul Hidayatus Shalikin, maka 

adapun nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pemikiran Syekh Abdus Shomad 

al-Palimbani adalah sebagai berikut : 

 

 

 
                                                           

27Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, diterjemahkan oleh Kemas Andi Syarifudin, Hidayatus Salikin, 
(Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2013),  hlm. ix 

28Ibid., hlm. x- xi 



1. Nilai Aqidah (Keimanan) 

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani menyatakan dalam bukunya 

mengenai aqidah ahlussunnah waljama‟ah, wajib bagi orang yang aqil baligh 

mengetahui bahwasanya : 

a. Hak Allah, yang mustahil dan yang harus bagi Allah 
b. Allah mengutus seorang nabi yang ummi dari suku Quraisy, dilahirkan di 

Makkah dan dikuburkan di Madinah, bernama Muhammad SAW. 
c. Percaya kepada siksa kubur 
d. Percaya kepada mizan, hisab dan sirath. 
e. Percaya kepada telaga Kautsar bagi nabi kita Muhammad SAW. 
f. Seluruh sahabat nabi Muhammad SAW. itu semuanya adil29 
 
2. Nilai Syari’ah (Ibadah) 

a. Shalat Tasbih dan keutamaannya 

b. Shalat Istikharah 

c. Shalat Hajat 

d. Fadhilat Zikir 

3. Nilai Akhlak (Budi Pekerti) 

a. Kibir 
b. Riya‟ 
c. Hasud 
d. Ujub 
e. Syukur 
f. Adab anak terhadap Ibu Bapak 
g. Adab Jum‟at 
h. Adab Pelajar 
i. Adab Berteman  
j. Adab Berkenalan.30 
 

 

                                                           
29Ibid., hlm. 15- 18 
30Ibid., hlm. 141- 234 



G. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas 

hasil penelitian. Keabsahan suat penelitian ditentukan oleh metode 

penelitian.31 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data kepustakaan yang diperlukan. Kajian 

pustaka disebut juga kajian literatur, atau literatur review.  Kajian 

pustaka merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan 

dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai 

apa yang telah dibahas atau dibicarakan, oleh peneliti atau penulis, 

teori-teori atau hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian 

yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.32 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka 

(rumus-rumus statistik) dan dalam penafsiran terhadap hasil 

penelitian. Jadi data kualitatif yang berhubungan dengan penelitian 

                                                           
31Pratiwi, Op. Cit., hlm. 51 
32Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarrta: Kencana, 2010), hlm. 
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ini adalah buku Syekh Abdus Shomad al-Palimbani seperti 

Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin.  

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan 

sekunder. 

1). Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama 

baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa.33 Dalam hal ini data 

primer diambil langsung oleh peneliti dari buku Hidayatus 

Shalikin  karya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani yang telah 

diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Kemas Andi Syarifuddin.  

2). Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel 

ataupun dalam bentuk diagram-diagram.34 Jadi data sekunder di 

sini merupakan informasi atau data yang diperoleh dari sumber 

tidak langsung, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan 

penelitian tapi ditulis orang lain. 

 

                                                           
33Pratiwi, Op. Cit., hlm. 57 - 58 
34Ibid., hlm. 58 



3. Obyek Penelitian 

Adapun obyek penelitian ini adalah gagasanatau konten isi 

yang ada di dalam buku Hidayatus Shalikin karya Syekh Abdus 

Shomad al-Palimbani. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini melalui metode 

kepustakaan. Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses 

penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang 

relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.35 

 Pengelolaan data dapat difahami isinya dan dibuat kategorisasi 

sesuai dengan rumusan masalah dan sistematika laporan penelitian.  

5. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah melakukan kajian pustaka yaitu dengan mencari 

sumber-sumber dari penelitian pendahuluan, menggunakan sumber-

sumber sekunder, memahami sumber-sumber utama, dan menyintesis 

literatur.36 Setelah memahami sumber-sumber data, kemudian kita 

menuliskan dalam suatu kajian. Tujuannya adalah menginformasikan 

kepada pembaca tentang hal yang diketahui, atau hal yang belum 

diketahui berkenaan dengan masalah-masalah yang kita kaji. 

                                                           
35Ibid., hlm. 63 
36Punaji Setyosari,  Op. Cit., hlm.103 



Adapun langkah-langkah dalam menganalisisnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Merumuskan masalah. Mengawali kegiatan penelitian mula-

mula yang dilakukan ialah merumuskan masalah penelitian 

yang didefinisikan dengan jelas keluasan dan kedalamannya.37 

2. Harus ditentukan dulu literatur yang akan diteliti. Dalam hal 

ini, penulis menggunakan Hidayatus Shalikin, serta ditambah 

buku sekunder lainnya. Selain itu juga mencari tahu apakah 

ada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki masalah 

yang sama.  

3. Merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti. 

4. Mengumpulkan data. Pengumpulan dan pemilihan data harus 

menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai. Jika data yang 

diperoleh menggunakan cara yang salah maka akibatnya 

informasi yang diterima pun menjadi keliru.38 

5. Melakukan pemahaman terhadap sumber primer maupun 

sekunder, kemudian menuliskannya dalam suatu kajian analisis 

secara konstruktif terkait tema penelitian. 

6. Melakukan identifikasi terhadap rumusan masalah yang diteliti 

dengan analisis ilmiah. 

                                                           
37Pratiwi, Op. Cit., hlm. 19  
38Ibid., hlm. 20  



H. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

Bab Pertama. Pendahuluan. Dalam bab pertama ini meliputi Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua. Landasan teori. Bagian ini memaparkan pengertian nilai, 

pengertian Pendidikan Islam serta nilai- nilai Pendidikan Islam. 

Bab Ketiga. Dalam bagian ini dipaparkan biografi dan sejarah dari 

kehidupan Syekh Abdus Shomad al- Palimbani dan Nilai- Nilai Pendidikan 

Islam dalam Pemikiran Syekh Abdus Shomad al- Palimbani. Bagian ini 

memaparkan tentang nilai- nilai Pendidikan Islam Syekh Abdus Shomad al- 

Palimbani disertai analisis- analisis sesuai dengan nilai Pendidikan Islam yang 

terkandung di dalamnya. 

Bab keempat. Berisi Penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran, 

Daftar Pustaka dan Lampiran- Lampiran. 

 

 


