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ABSTRAK
METODE PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Tafsir Tematik)

Oleh
Ayu Fitri Lestari

Metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk 
memudahkan pendidik dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam 
dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskkan oleh Al-Qur'an dan hadits. 
Agar individu atau manusia berkembang menjadi seorang pribadi yang beragama 
(beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia) dan mengembangkan rahmatan lil alamin
perlu diberi intervensi, yang dalam hal ini adalah pendidikan Islam. Melalui 
pendidikan Islam diharapkan individu dapat mengembangkan potensi takwa kepada-
Nya. Apabila potensi ini berkembang dengan baik, maka individu akan mampu 
mengendalikan potensi jujur-Nya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terwujud dalam 
bentuk- bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah 
tertanam dalam dirinya.

Jika kita mengamati fenomena empirik yang ada di hadapan kita, sepertinya 
pendidikan Islam tampaknya terasa kurang terkait atau kurang memperhatikan 
terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan Islam yang bersifat kognitif 
menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam jiwa peserta didik 
sehingga dapat menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak, berbuat 
dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari harinya. 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research), yaitu kajian pustaka 
dengan mengambil data-data tertulis dari buku, jurnal, kamus, maupun berbagai 
literature yang terdapat dalam perpustakaan. Lebih dari itu, penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan data-data kualitatif berupa: ayat-ayat Al-
Qur'an, penafsiran al-Qur'an , al-hadits dan sunnah Nabi, atsar sahabat, pendapat-
pendapat para ulama, riwayat, pengertian bahasa dan lafadz Al-Qur'an, serta kaedah 
maupun teori ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
pendekatan kajian tematik (maudhu'i) yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang 
mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas topik/judul tema 
tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya, selaras 
dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan 
menjelaskan keterangan dengan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain dan 
menginstinbatkannya, kemudian akan diaplikasikan terhadap ayat-ayat yang terkait 
dengan metode pendidikan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam metode pendidikan Islam terdapat beberapa 
metode pendidikan Islam yang merujuk dengan kata metode dalam Al-Qur'an yakni  
yang dibahas metode pembiasaan, metode keteladanan, metode perumpamaan, 
metode kisah, dan metode targhib wa tarhib.

Key words:  Metode Pendidikan Islam
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MOTTO

                           

     

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." (Q.S. Al-Ahzab: 21)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Mekar, Surabaya: 2002), h. 595
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitabullah yang di dalamnya termuat ajaran-ajaran Islam. 

Al-qur'an menerangkan segala perintah maupun larangan, yang halal dan yang 

haram, baik buruk bahkan memuat berbagai kisah sejarah ummat masa lalu. 

Seluruh isinya pada hakikatnya adalah ajaran yang harus diamalkan oleh manusia. 

Ia memberikan petunjuk dan pedoman untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat dalam bentuk ajaran aqidah, akhlak, hukum, ibadah, muamalah falsafah 

dan sebagainya.

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai "hudan li al nas" dan 

sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang 

benderang, hal ini disinyalir oleh Allah swt, dalam firman-Nya:

                          

           

Artinya:
"Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang 
dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi 
Maha Terpuji." (Q.S. Ibrahim:1)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 
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Selain itu juga Al-Qur'an adalah sebagai "hudan li al muttaqin" yaitu 

petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, yang tentunya petunjuk ini adalah 

intern ummat Islam, hal ini disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya:

                    

Artinya:
"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertaqwa." ( Q.S. Al-Baqarah:2)2

Konsekwensi logis dari kedua ayat di atas, adalah ummat Islam harus selalu 

mencari petunjuk dari Allah swt dalam kehidupan di dunia ini. Termasuk 

tentunya didalam menjawab berbagai persoalan dan masalah dari adanya 

perubahan zaman dan perubahan social dewasa ini, ini semua tentunya 

membutuhkan analisa Qurani terhadap persoalan tersebut. 

Adapun tujuan lain diturunkannya Al Qur'an adalah untuk menghadapi dan 

menundukkan orang-orang yang inkar dalam waktu yang sama sekaligus untuk 

memberi petunjuk kepada mereka dengan argument dan bukti-bukti yang kuat 

sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia disegala zaman dan dunia, maka 

sudah seharusnya isi Al Qur'an harus dipahami dan diamalkan.

Al-Qur'an berasal dari kata قرا (qara a) yang berarti bacaan atau suatu yang 

dibaca. Secara terminology Al-Qur'an adalah: Kalamullah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammda saw melalui perantara malaikat jibril secara mutawattir, 

dengan bahasa Arab, lalu disampaikan kepada umatnya dan membacanya bernilai 

ibadah.3

                                                          
2 Ibid.., h. 2
3Toto Suryana Af. Pendidikan agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 41
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Pengertian Al-Qur'an secara lebih lengkap dan luas adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Abdl Wahhab Khallaf. Menurut beliau:

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke kalbu 
Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan 
kebenaran agar dijadikan hujjah (penguat) dalam pengakuannya sebagai 
Rasulullah dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat 
manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al-Qur'an itu 
dikomplikasikan diantara dua ujung yang dimulai dari surat al fatihah dan 
ditutup dengan surat An-Nas yang sampai kepada kita secara tertib dalam bentuk 
tulisan maupun lisan dalam keadaan utuh atau terpelihara dari perubahan dan 
pergantian.4

Dalam Al-qur'an memuat begitu banyak aspek kehidupan manusia. Tidak 

ada rujukan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Al-Qur'an yang 

hikmahnya meliputi seluruh alam dan isinya baik yang tersurat maupun yang 

tersirat, tak kan pernah habis untuk digali dan dipelajari. Ketentuan-ketentuan 

hukum yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits berlaku secara universal 

untuk semua waktu, tempat tak bisa berubah, karena memang tak ada yang 

mampu merubahnya.

Al-Qur'an memang tergolong ke dalam sejumlah kecil kitab suci yang 

memiliki pengaruh yang amat luas dan mendalam terhadap jiwa manusia. Kitab 

ini telah digunakan kaum muslimin untuk mengabsah perilaku, menjustifikasi 

melandasi berbagai aspirasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkukuh 

identitas kolektif. Ia juga digunakan kebaktian-kebaktian publik dan pribadi kaum 

muslimin, serta dilantunkan dalam berbagai acara resmi dan keluarga. 

                                                          
4Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Gema Risalah Press,  1996), h. 40
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Pembacanya dipandang sebagai tindakan kesalehan dan pelaksanaan ajarannya 

merupakan kewajiban setiap muslim.5

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Al-Qur’an adalah kitab pedoman 

seluruh umat Islam di dunia. Al-Qur’an menyajikan semua hal yang terkait 

dengan kehidupan umat Islam, walaupun sebagiannya hanya bersifat global. 

Semua tema yang disajikan oleh Al-Qur’an tentu dalam rangka untuk 

menunjukkan jalan yang lurus, agar manusia tidak tersesat. Dengan demikian Al-

Qur’an sesungguhnya merupakan kitab pendidikan yang bersumber dari sang 

pencipta manusia.Oleh karena itu Al-Qur’an merupakan kitab pendidikan, maka 

tidak mengherankan jika banyak tema pendidikan yang disinggung oleh Al-

Qur’an, salah satunya adalah tentang metode pendidikan Islam.

Dalam pendidikan islam, peserta didik adalah makhluk yang sedang berada 

dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-

masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju 

titik optimal kemampuan fitrahnya. Karena fitrahnya itulah, maka guru harus 

senantiasa mendorong dan memotivasi siswanya untuk menjadi seorang 

pembelajar sejati. Karena peran penting guru dalam melakukan tugas-tugasnya 

(mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih) itulah, seorang guru harus 

memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, termasuk tentang metode, teknik, 

serta strategi dalam mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih para siswa.

                                                          
5Taufik Adnan Amal. Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, (Yogyakarta: FKBA,2001). h. 1
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Pendidikan Islam sebagaimana diketahui adalah pendidikan yang dalam 

pelaksanaannya berdasarkan pada ajaran Islam. Karena ajaran Islam berdasarkan 

AL-Qur'an, As sunah, pendapat ulama, serta warisan sejarah, maka pendidikan 

Islam pun mendasar diri pada Al-Qur'an, al-sunnah, pendapat ulama, serta 

warisan sejarah tersebut.

Dengan demikian, perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, 

ditentukan oleh adanya dasar ajaran Islam tersebut. Jika pendidikan lainnya 

didasarkan pada pemikiran rasional yang sekuler dan impristik semata, maka 

pendidikan Islam selain menggunakan pertimbangan rasional dan data empiris 

juga berdasarkan pada Al-Qur'an, al-sunah, pendapat ulama, serta warisan 

sejarah tersebut.6

Di dalam suatu pendidikan, metode pendidikan Islam sangat berperan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang terkait tiga ranah, yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor.  Bagaimana seorang guru atau orang tua mampu 

membuat anak-anaknya menerima dengan baik nasihat dan pembelajaran yang 

disampaikan, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan intelektual dan moral 

peserta didik. 

Agar individu atau manusia berkembang menjadi seorang pribadi yang 

beragama (beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia) dan mengembangkan 

rahmatan lil alamin perlu diberi intervensi, yang dalam hal ini adalah 

pendidikan Islam. Melalui pendidikan Islam diharapkan individu dapat 
                                                          

6 Abudin Nata, Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an, (Kencana, Jakarta: 2016), h. 13
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mengembangkan potensi takwa kepeda-Nya. Apabila potensi ini berkembang 

dengan baik, maka individu akan mampu mengendalikan potensi jujur-Nya. Hal 

ini dimaksudkan agar tidak terwujud dalam bentuk- bentuk perilaku yang 

bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah tertanam dalam dirinya.

Jika kita mengamati fenomena empirik yang ada di hadapan kita, sepertinya 

pendidikan Islam tampaknya terasa kurang terkait atau kurang memperhatikan

terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan Islam yang bersifat 

kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam jiwa 

peserta didik sehingga dapat menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk 

bergerak, berbuat dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari harinya. 

Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang Metode Pendidikan Islam. 

Peneliti akan menafsirkan ayat yang berkaitan dengan metode Pendidikan 

Islam dalam Al-Qur'an yang merujuk pada kata "metode" dalam bahasa arab . 

Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung metode Pendidikan Islam, 

seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode nasihat, 

metode hukuman, metode demonstrasi, metode kisah, metode perumpamaan, 

metode pembiasaan, metode keteladanan, dan metode targhib dan tarhib. Tetapi, 

disini peneliti akan membahas ayat-ayat metode pendidikan Islam yang merujuk 

pada kata "metode" dalam Al-Qur'an. 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah metode pendidikan Islam 

dalam Al-Qur'an, maka pendekatan yang relevan adalah metode maudhu'i 

(tematik). Dengan metode ini, ayat-ayat yang memuat tentang metode pendidikan 
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Islam dikumpulkan untuk diolah, sehingga rumusan atau kesimpulannya dapat 

melahirkan gagasan yang komprehensif dan utuh terhadap suatu masalah.

Beberapa keistimewaan metode maudhu'i yaitu menafsirkan ayat dengan ayat 

atau dengan hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.7

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya bidang garapan, maka untuk memperjelas dan memberi 

arah yang tepat dalam penulisan skripsi ini, perlu adanya pembatasan masalah 

dalam pembahasannya, agar mempermudah dalam pembahasan dan tidak melebar 

kemana-mana. Peneliti meyakini begitu banyaknya metode pendidikan Islam

dalam Al-Qur'an. Maka peneliti membatasi dalam penulisan skripsi ini yaitu 

terkait dengan metode pendidikan Islam yang merujuk kata "metode" dalam Al-

Qur'an terdapat 9 ayat. Metode Pendidikan Islam yang berkaitan dengan ayat-ayat 

tersebut ialah metode pembiasaaan, metode perumpamaan, metode kisah, dan 

metode targhib wa tarhib.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah, yaitu: apa sajakah metode pendidikan Islam dalam Al-

Qur'an?

                                                          
7 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1994), h. 117
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang metode Pendidikan Islam dalam Al-

Qur'an.

b. Menjelaskan mendidik anak dengan berbagai metode pendidikan Islam 

dalam al-Qur'an.

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan al Qur'an 

terutama dalam bidang tafsir.

b. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelajar 

maupun masyarakat, memberi tambahan pengetahuan terhadap penafsiran 

metode pendidikan Islam, dan dapat menjadi salah satu rujukan sederhana 

dalam tugas-tugas akademis maupun referensi kecil bacaan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 

sistematis dan logis tentang pencaharian data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu kemudian diolah, dianalisis diambil keputusan dan selanjutnya dicarikan 

cara pemecahannya.8 Metode penelitian ini bermaksud untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang 

dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.9

                                                          
8 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), cet. Ke-1, h. 24
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: 2001), h. 90
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1. Jenis, Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research), yaitu kajian 

pustaka dengan mengambil data-data tertulis dari buku, jurnal, kamus, 

maupun berbagai literature yang terdapat dalam perpustakaan.10 Lebih dari 

itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

mengedepankan data-data kualitatif berupa: ayat-ayat Al-Qur'an, penafsiran 

al-Qur'an , al-hadits dan sunnah Nabi, atsar sahabat, pendapat-pendapat para 

ulama, riwayat, pengertian bahasa dan lafaz Al-Qur'an, serta kaedah maupun 

teori ilmu pengetahuan.11

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan memerifikasi serta 

mensistematikan data dan fakta guna memperoleh kesimpulan yang kuat yang 

terkait dengan permasalahan Metode Pendidikan Islam.12

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, maka 

sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari buku-buku dan 

kitab-kitab yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data tersebut 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

                                                          
10 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4
11 Alfatih Suryadilaga (dkk), Metodologi Ilmu Tafsir, h. 153
12 Ahmad Anwar, Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta, 1975), h. 2
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a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam penelitian ini, 

yaitu Al-Qur'an dan kitab tafsir Al-Qur'an seperti Tafsir Al-Azhar, Tafsir al-

Maraghi, Tafsir al-Mishbah, Tafsir fi Zhilalil Qur'an, dan Tafsir Ibnu Katsir.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diambil adalah dari buku-buku literature, 

karya ilmiah, dan jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Data penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip, dan menyusun data yang diperoleh sesuai dengan kajian 

topic pembahasan yaitu terkait permasalahn Metode pendidikan Islam. 

Kemudian dalam mengumpulkan ayat-ayat yang terkait metode Pendidikan 

Islam, peneliti menggunakan kamus al-Qur'an yaitu berdasarkan hasil 

penelitian dengan merujuk pada kitab Fathu al Rahman Li Thalibi Ayat Al-

Qur'an, karya Ilmi Zadeh Faidullah al Hasaniy al-Maqdisi peneliti 

menemukan ayat terkait metode Pendidikan Islam.
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4. Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpulkan, peneliti selanjutnya 

melakukan analisis dengan menggunakan metode yaitu:

a. Metode Analisa Kualitatif

Metode Analisa Kualitatif yaitu metode yang meneliti data yang tidak 

bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.13 Setelah semua data 

diperoleh dan dikumpulkan, sebagai langkah selanjutnya ialah mempelajari 

dan menganalisa data serta menyederhanakannya ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca, dipahami, dan diintepretasikan kemudian menangkap arti dan 

nuansa yang dimaksud secara khas, lalu memeberi komentar dan analisa 

terhadap pandangannya tersebut.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan 

metode teknik analisis dokumen, tepatnya analisis isi (Content analisis).

Analisis ini berarti" teknik apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan yang 

dilakukan secara objektif dan sistematik".14 Metode content analisis penulis 

gunakan untuk menguraikan, menginterprestasikan dan menganalisis data-

data sehingga akan memperjelas kaitan antar satu masalah dengan masalah 

lainnya lebih jauh. Dan untuk menganalisis ayat peneliti menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut:

                                                          
13 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

cet. Ke-3, h. 134
14 Holsti dalam Egon dan Ynonna, Lincol, Efektif Evaluation, Sun Fransisco, 1981. h. 23



12

1) Memilih dan menetapkan tema yang akan dikaji

2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

yang telah ditetapkan.

3) Menyusun ayat-ayat tersebut ke dalam tema bahasan di dalam kerangka 

yang pas, dan sistematis dengan melengkapi pembahasan dari uraian 

hadits bila dipandang perlu.

4) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik sehingga jelas apa yang 

dimaksud dengan metode  Pendidikan Islam.

5) Menyimpulkan hasil analisis 

6) Melaporkan hasil penelitian

b. Metode Tematik

Metode Tematik adalah metode dengan analisa data yang sesuai 

dengan langkah-langkah pendekatan yang dilakukan yaitu tematik 

(maudhu'i). dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang Metode Pendidikan 

Islam kemudian menganalisanya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kajian tematik (maudhu'i). Menurut Al-

Farmawi:

Kajian tematik (maudhu'i) adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an 
yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas 
topik/judul tema tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai 
dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian 
memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan menjelaskan keterangan dengan 
hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain dan menginstinbatkannya, 
kemudian akan diaplikasikan terhadap ayat-ayat yang terkait dengan 
metode pendidikan Islam.15

                                                          
15 Abdul Hayy Al Farmawi, Al Bidayah fi Tafsir Al Mawadhu'I, (kairo: Al Hadhrah Al 

Arabiyah,1997), cet. Ke-2, h. 62



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan islam secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 

pembimbingan, pembelajaran atau pelatihan terhadap manusia, agar nantinya 

menjadi orang islam yang berkehidupan serta mampu melaksankan peranan 

dan tugas-tugas hidup sebagai muslim. Dengan singkat pendidikan islam 

dapat dikatakan sebagia proses pembimbingan, pembelajaran atau pelatihan 

agar manusia menjadi seorang Muslim.1Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi 

sebagaimana yang dikutip oleh Armai Arif, Pendidikan islam adalah 

pendidikan manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, 

Akhlak dan Keterampilannya.2

Beberapa ilmuwan Muslim mencoba merumuskan dan menawarkan 

teorinya tentang definisi pendidikan Islam. Ada beberapa sumbangsih 

pemikirannya berkenaan dengan pengertian pendidikan Islam, antara lain:

a. Menurut Drs. Ahmad. D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan 

                                                          
1Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, Dasar-dasar Kependidikan, (Surabaya, Karya Abditama, 

1996),cet ke-1. H. 6
2Armai Arief, Reformulasi Pendidikan Islam, (Jakarta, CRSD Press, 2006), cet. Ke-1 . h. 18
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pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian utama 

tersebut dengan istilah kepribadian muslim, yakni kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan, berbuat dan 

tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai islam.

b. Menurut Abdur Rahman Nahlawi, Pendidikan Islam adalah pengaturan 

pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan 

sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan individu maupun 

kolektif.

c. Menurut Drs. Burlian Shomad, Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

bertujuan untuk membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri 

berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan sisi pendidikannya, untuk 

mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah. Secara rinci beliau 

mengatakan pendidikan itu baru dapat disebut pendidikan Islam apabila 

memiliki ciri khas, yaitu:

1) Tujuan untuk membentuk individu yang bercorak diri tertinggi menurut 

ukuran Al-Qur'an.

2) Isi pendidikannya adalah ajaran Allah swt yang tercantum dengan 

lengkap dalam al-qur'an dan pelaksanaannya dalam praktek kehidupan 

sehari-hari.

d. Menurut Syah Muhammad A. Naquib al-Atas, pendidikan Islam adalah 

usaha yang dilakukan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan 

dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam 
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tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan 

pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan 

kepribadian.3

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam 

merupakan usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah swt kepadanya 

agar mampu mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah 

swt di muka bumi ini dan sebagai pengabdian kepada Allah swt.

Pendidikan Islam menempati posisi sentral dalam upaya 

mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam, baik secara individu maupun sosial 

diberbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan Islam berkepentingan 

menginternalisasikan nilai-nilai iman, takwa dan moral kepada anak didik

agar memiliki komitmen religius yang tinggi dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilannya untuk beramal dan berkarya yang pada 

gilirannya melahirkan budaya yang agamis.4 Dengan demikian hubungan 

dakwah dengan pendidikan tampak erat.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Istilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud” dalam bahasa Arab

dinyatakan dengan ghayat atau ahdaf atau maqasid. Sedangkan dalam bahasa

Inggris, istilah “tujuan” dinyatakan dengan “goal atau purpose atau objective 

atau aim. Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama 

yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau arah, 

maksud yang hendak dicapai melalui upaya atau aktifitas.
                                                          

3Hamdani Ihsan dan Fuad Hisan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Cv. Pustaka setia, 
2001), cet. Ke-2, h. 16

4 I. Suyuthi Pulungan, Universalisme Islam, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002) cet. I, h. 
110
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Tujuan-tujuan dalam proses Pendidikan Islam adalah idealitas (cita-cita)

yang mengandung nilai-nilai Islami yang hendak dicapai dalam proses 

pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Tujuan Pendidikan 

Islam dengan demikian merupakan pengembangan nilai-nilai Islami yang 

hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik pada akhir dari proses 

tersebut. 

Dengan istilah lain, tujuan Pendidikan Islam menurut M. Arifin adalah 

perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia didik yangdiikhtiarkan 

oleh pendidik muslim melalui proses yang terminal pada hasil (produk) yang 

berkepribadian Islam yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang 

sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat.5

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw:

 خیر واحّب الى اهللا علیھ وسلم المؤ من القوّي عن ابي ھریرة قا ل : قا ل رسول اهللا
وال تعجز وان   الّضعیف و في كّل احرص على ما ینفعك واستعین با هللا من المؤ من

فعلت كان كذا و كذا و لكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فا ّن  اصابك شيء فال تقل لو اّني
. (رواه مسلم)  لو تفتح عمل الشیطا ن

Artinya:

" Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda:" Seorang 
mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang 
mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan 
sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau, mintalah 
bantuan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jika engkau terkena suatu 
musibah, jangan engkau mengatakan: anadaikan saya berbuat begini niscaya 
begini. Akan tetapi katakanlah: Telah ditakddirkan Allah dan sesuatu yang 
dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesungguhnya kata "andai kata" membuka 
perbuatan syetan." (H.R. Muslim)6

                                                          
5  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 65
6 Abdul Majid Khon, Hadist Tarbawi, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 165
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Pesan penting dari hadits di atas adalah membentuk manusia mukmin 

yang kuat atau berkualitas baik dari segi jasmani maupun segi rohani. 

Mukmin berkualitas ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt daripada 

mukmin yang lemah. Hadits di atas mendidik manusia agar menjadi orang 

kuat baik kuat fisik maupun mental, jasmani dan rohani. Sebagaimana firman 

Allah swt:

                        

  

Artinya: "dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang 
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang 
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan 
orang orang." (Q.s. Al-Anfal:60)7

Bahkan secara khusus Al-qur'an mengingatkan mendidik anak keturunan 

masa depan yang kuat dan berkualitas, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 

An-Nisa: 9 :

                       

         

Artinya: "dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 
benar." (Q.S. An-Nisa: 9)8

                                                          
7 Depag RI, Op. Cit, h. 249
8 Ibid..., h. 101
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Tujuan pendidikan Islam membentuk kepribadian anak didik yang kuat 

jasmani, rohani, dan nafsaninya (jiwa) yakni kepribadian Muslim yang 

dewasa. Sesuai dengan pengertian pendidikan Agama Islam itu sendiri, yaitu 

bimbingan atau pertolongan secara sadar yang dilakukan oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik ke arah kedewasaan 

menuju terbentuknya kepribadian Muslim.9

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur’an, Surat Adz-Dzariyat 

ayat 56:

                

Artinya:
"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Adz-Dzariyat:56)

Untuk mencapai tujuan utama pendidikan yang tersebut di atas secara

optimal, maka pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan

berjenjang. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan Pendidikan Islam harus

mengacu kepada tujuan yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain:

a. Dimensi Hakekat Penciptaan Manusia

Berdasarkan dimensi ini, tujuan Pendidikan Islam diarahkan kepada

pencapaian target yang berkaitan dengan hakekat penciptaan manusia oleh

Allah SWT. Dari sudut pandangan ini, maka Pendidikan Islam bertujuan

untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal agar 

                                                          
9 Marimba Ahmad D, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1974), 

h. 33
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menjadi pengabdi kepada Allah yang setia. Berangkat dari tujuan ini, maka 

aktivitas pendidikan diarahkan kepada upaya membimbing manusia agar 

dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam 

menjalankan ajaran agama Allah. Jadi dimensi ini diarahkan pada 

pembentukan pribadi yang bersikap taat asas terhadap pengabdian kepada 

Allah.

b. Dimensi Tauhid

Mengacu kepada dimensi ini, maka tujuan Pendidikan Islam diarahkan

kepada upaya pembentukan sikap takwa. Dengan demikian pendidikan

ditujukan kepada upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi

peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba Allah yang 

bertakwa.10

c. Dimensi Moral

Dalam dimensi ini manusia dipandang sebagai sosok individu yang

memiliki potensi fitriyah. Maksudnya bahwa sejak dilahirkan, pada diri

manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang diperoleh secara fitrah.

Menurut M. Quraish Shihab, potensi ini mengacu kepada tiga 

kecenderungan utama yaitu benar, baik dan indah. Dalam hubungan dengan 

dimensi moral ini, maka pelaksanaan pendidikan ditujukan kepada upaya 

pembentukan manusia sebagai pribadi yang bermoral. Tujuan pendidikan 

dititikberatkan pada upaya pengenalan terhadap nilai-nilai yang baik dan 
                                                          

10 Ibid...
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kemudian menginternalisasikannya, serta mengaplikasikan nilai-nilai 

tersebut dalam sikap dan perilaku melalui pembiasaan.

d. Dimensi Perbedaan Individu

Manusia merupakan makhluk penciptaan yang unik. Secara umum

manusia memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan antara individu yang

satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan kondisi itu, maka tujuan 

pendidikan diarahkan pada usaha membimbing dan mengembangkan 

potensi peserta didik secara optimal dengan tidak mengabaikan adanya 

faktor perbedaan individu, serta menyesuaikan pengembangannya dengan 

kadar kemampuan dari potensi yang dimiliki masing-masing.

Dimensi individu dititikberatkan pada bimbingan dan pengembangan

potensi fitrah manusia dalam statusnya sebagai insan. Dengan demikian 

dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik, perlakuan terhadap 

individu harus pula didasarkan atas pertimbangan perbedaan ini.

e. Dimensi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki dorongan

untuk hidup berkelompok secara bersama-sama. Oleh karena itu dimensi

sosial mengacu kepada kepentingan sebagai makhluk sosial, yang 

didasarkan kepada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat.

Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, tujuan pendidikan

diarahkan kepada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa

sebagai dasar sikap dan perilaku. Berangkat dari hal inilah, maka 

pendidikan dalam dimensi sosial dititikberatkan pada bagaimana upaya 
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untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar dapat 

berperan secara harmonis dan serasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi 

secara singkat tujuan Pendidikan Islam dalam dimensi ini, adalah berupa 

usaha untuk memanusiakan peserta didik agar mampu berperan dalam 

statusnya sebagai al-Nas (makhluk sosial), abd Allah (hamba pengabdi 

Allah) dan sekaligus sebagai khalifah Allah.

f. Dimensi Profesional

Dalam hubungan dengan Dimensi Profesional, Pendidikan Islam

mempunyai tujuan tersendiri. Tujuannya diarahkan kepada upaya untuk

membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik, sesuai dengan

bakatnya masing-masing. Dengan demikian tujuan Pendidikan Islam dalam

dimensi ini diarahkan pada pembentukan kemampuan profesional yang

dilandasi keimanan serta ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

g. Dimensi Ruang dan Waktu

Selain dimensi yang dikemukakan di atas, tujuan Pendidikan Islam 

juga dapat dirumuskan atas dasar pertimbangan dimensi ruang dan waktu, 

yaitu di mana dan kapan.

Secara garis besar tujuan yang harus dicapai Pendidikan Islam harus

merangkum semua tujuan yang terkait dalam rentang ruang dan waktu

tersebut. Dan bila dikaitkan dengan dimensi ruang dan waktu, Pendidikan

Islam diarahkan pada dua tujuan utama yaitu untuk memperoleh 

keselamatan di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat.11

                                                          
11 Ibid...,
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3. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Dari terminologi pendidikan Islam yang telah disebutkan, salah satu 

syarat utama dari pendiidkan Islam adalah upaya meneruskan dan 

mengekalkan nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, 

pendidikan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat 

tersebut. Agar pendiidkan dapat melaksanakan fungsinya dan bermanfaat bagi 

manusia, maka perlua acuan pokok. Hal itu dikarenakan pendidikan 

merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia yang secara kodrati 

adalah insan pedagogis. Acuan yang menjadi dasar adalah pandangan hidup 

yang Islami dengan nilai-nilai transenden, universal, dan kekal.

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknyasesuatu agar dapat 

berdiri kokoh. Dasar suatu bangunan, yaitu fundamen yang menjadi landasan 

bangunan tersebut agar tegak dan kokoh berdiri. Demikian pula dasar 

pendidikan Islam, yaitu fundamen yang menjadi landasan atau asas agar 

pendiidkan Islam dapat tegak berdiri dan tidak mudah roboh karena tiupan 

angin kencang berupa ideologi yang muncul, baik di era sekarang maupun 

yang akan datang. Dasar pendidikan Islam, menurut Nur Uhbiyati, secara 

garis besar ada tiga, yaitu Al-Qur'an, sunnah, dan perundang-undangan yang 

berlaku di negara kita.12 Para pemikir muslim mambagi sumber atau dasar 

nilai ideal yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam menjadi empat 

bagian, yaitu Al-Qur'an, sunnah (hadits), alam semesta, dan ijtihad.
                                                          

12 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka setia,2005), h. 19
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a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah 

kepada Nabi Muhammad saw untuk dijadikan sebagai pedoman bagi 

manusia, sekaligus sebagai sumber nilai dan norma setelah sunnah. Al-

Qur'an tidak begitu saja dapat mengubah dunia tanpa adanya usaha untuk 

mengiplementasikannya. Dibutuhkan penafsiran untuk menggali semua 

ajaran Islam. Memunculkan nilai-nilai yang membawa misi agar ummanya 

mampu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Firman Allah swt 

dalam Q.S. Al-'Alaq ayat 1-5:

                        

                          

Artinya:
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah. yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya."
Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa

                        

         

Artinya:
"dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. Al-Baqarah:31)
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Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pendiidkan Islam harus senantiasa 

mengacu kepada Al-Qur'an. Dengan berpegang pada nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya, kita akan mampu mengarahkan manusia untuk 

bersifat kreatif, dinamis, serta mampu mencapai nilai-nilai esensi ubudiyah 

terhadap khaliknya. Fakta ini secara implisit mengarahkan manusia pada 

nilai-nilai luhur yang ada kesesuaian antara nilai kemanusiaan dan nilai 

ketuhanan sebagai bentuk dari kebenaran azali.

b. Sunnah (Hadits)

Hadits atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah 

dicontohkan Nabi Muhammad dalam perjalanan kehidupannya 

melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu hadits qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Ini merupakan 

sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dlam seluruh aktivitas 

kehidupan. Hal ini disebabkan, meskipun secara umum bagian terbesar dari 

syari'at Islam telah terkandung dalam Al-Qur'an, muatan hukum tersebut 

belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci 

dan analitis.

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi Nabi Muhammad saw 

sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah Al-Qur'an. 

Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan 

keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan Ilahiyah yang tidak terdapat 

dalam Al-Qur'an atau yang terdapat di dalamnya tetapi masih memerlukan 
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penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Oleh sebab itu, untuk memperkuat 

kedudukan hadits sebagai sumber inspirasi pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah yang menerangkan tentang hal 

tersebut, yaitu sebagai berikut. 

                                 

Artinya:
"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati 
Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak 
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka". (Q.S. An-Nisa:80)

Dalam konteks pendidikan, hadis memiliki dua fungsi. Pertama,

menjelaskan metode pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an secara 

konkret dan penjelasan lain yang belum dijelaskan di dalam kitab suci 

tersebut. Kedua, menjelasakan metode pendidikan yang telah dilakukan 

Rasulullah saw dalam kehidupan kesehariannya dan cara beliau 

menanamkan keimanan.13

c. Alam Semesta

Disepanjang sejarah kehidupan, manusia senantiasa ingin tahu 

bagaimana alam semesta yang tidak bertepi ini berawal dan kemana 

selanjutnya menuju. Selain itu, manusia juga ingin tahu bagaimana cara 

kerja hukum yang menjaga tatanan dan kesimbangannya. Selama ratusan 

tahun para ilmuwan telah banyak melakukan penelitian tentang hal ini dan 

memunculkan sedikit sekali teori. Gagasan yang umum di abad XIX Masehi 

                                                          
13 M. Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, h. 58
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adalah alam semesta merupakan kumpulan materi dengan ukuran tidak 

hingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya.

Dalam pandangan Al-Qur'an, tidak ada peristiwa yang terjadi secara 

kebetulan. Semua terjadi degan "hitungan", baik denagn hukum-hukum alam 

yang telah dikenal manusia maupun yang belum. Bagi kaum muslimin yang 

beriman, tidak ada bedanya apakah Al-Qur'an diciptakan dengan "hitungan" 

atau tidak. Mereka tetap percaya bahwa kitab yang mulia ini berasal dari 

Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta yang mendidik dan 

memelihara manusia. Namun, sebagian ilmuwan terutama muslim percaya 

adanya identifikasi kode, baik di alam semesta, kitab suci, maupun manusia. 

Al-Qur'an adalah mahakarya yang diturunkan dari langit untuk dijadikan 

pedoman umat manusia yang berlaku hingga alam semesta runtuh.14

Faktanya Al-Qur'an selalu merujuk kepada alam semesta atau 'alamin, 

dimana sains saat inni baru menghasilkan satu hipothesis  tentang multiple 

universes. Seruan Al-Qur'an tentang kebenaran sangat universal, tidak 

terbatas pada ruang dan waktu. Kadang-kadang Al-Qur'an menyebutkan 

makhluk yang ada di bumi dan di langit bermakna segenap makhluk yang 

telah diketahui dan yang belum diketahui. Al-Qur'an adalah satu-satunya 

kitab suci yang seruannya ditujukan kepada manusia dan jin.

                                                          
14 Abdullah M. Al-Rehaili, Bukti Kebenaran Qur'an, (Jakarta: Padma Press, 2003) sampul 

belakang
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d. Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berarti berusaha secara sungguh-sungguh.15

Sementara itu, Umar Shihab mendefinisikan ijtihad dengan kesulitan atau 

kesusahan.16lebih lanjut ia mendefinisikan ijtihad dengan segala daya dan 

upaya yang mengarah pada pengkajian, baik pengkajian dalam ilmu hukum, 

ilmu kalam, maupun ilmu tasawuf. Semuanya itu dikategorikan sebagai 

ijtihad. Dengan demikian, orang yang terjun dalam pengkajian itu disebut 

mujtahid.17

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan 

mendesak, ijtihad dalam bidang pendidikan mutlak diperlukan. Sasarannya 

tidak hanya sebatas bidang materi, kurikulum, metode, evaluasi, sara, dan 

prasarana, tetapi mencakup seluruh sistem pendiidkan Islam. Hal ini 

dikarenakan pendiidkan merupakan sarana utama untuk membangun pranata 

kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Indikasi ini menunjukkan bahwa 

maju mundurnya kebudayaan manusia sangat ditentukan dari dinamika 

sistem pendidikan yang dilaksanakan. Dinamika ijtihad dalam mengantarkan 

manusia pada kehidupan yang dinamis merupakan pencerminan dari prinsip 

pokok Al-Qur'an dan hadits. Proses ini akan mampu mengontrol seluruh 

aktivitas manusia sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan.

                                                          
15 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid II, h. 183
16 Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang:Dina Utama, 1996), 

h. 47
17 Ibid..., h. 49
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B. Metode Pendidikan Islam

1. Pengertian Metode Pendidikan Islam

Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata ini berasal 

dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan 

atau cara.18 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode diartikan sebagai 

cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai 

sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.19 Disamping 

itu dalam kamus Ilmiah Populer, kata metode diartikan dengan cara yang teratur 

dan sigtimatis untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja.20 Dalam Bahasa Arab, 

metode dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-langkah strategis 

yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan.21 Sementara itu, 

dalam bahasa Inggris metode disebut method yang berarti cara.22

Secara etimologi, Umar Muhammad mendefinisikan bahwa metode mengajar 

bermakna segala kegiatan terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka 

memantapkan mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan 

muridnya, dan suasana alam sekitarnya. Semua itu bertujuan menolong murid-

muridnya agar mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang 

                                                          
18 Ramayulis dan Samsu  Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan 

Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 209
19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), h. 740
20 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

1994), h. 460
21 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 2-3
22 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, h. 379
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dikehendaki pada tingkah laku mereka.23 Selain itu, ada yang mendefinisikan 

bahwa metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang harus dimiliki dan 

digunakan oleh pendidik dalam upaya memberikan pendidikan dan pengajaran 

kepada peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan yang termuat dalam 

kurikulum yang telah ditetapkan.24

Berikut ini ada beberapa definisi lagi yang dikemukakan oleh para ahli.

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi mendefinisikan metode sebagai jalan yang 

kita ikuti untuk memberi pemahaman kepada murid-murid dalam segala macam 

pelajaran. Jadi, metode juga merupakan rencana yang kita buat untuk diri kita 

sebelum kita memasuki kelas.

Abdurrahim Ghunaimah menyebut metode sebagai cara-cara yang diikuti oleh 

guru untuk menyampaikan sesuatu kepada anak didik.

Edgar Bruce Wesley mendefinisikan metode sebagai kegiatan terarah bagi 

guru yang menyebabkan terjadinya proses belajar mengajar yang berkesan.25

Kata metode disini diartikan secara luas. Oleh sebab itu, kata ini dapat 

didefinisikan dengan prosedur umum dalam penyempaian materi untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam 

sebagai supra sistem.

                                                          
23 Umar Muhammad Ath Thaumi Asy Syaibani, falsafah Pendidikan Islam, h. 553
24 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 155-156
25 Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1994). H. 52-53
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Di abad pertengahan, banyak ilmuwan dan cendikiawan muslim yang telah 

menyusun metode yang sangat baik. Metode itu disusun agar para siswa dapat 

memahami dan menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan di madrasah-madrasah 

dengan mudah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan Islam adalah 

jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan pendidik dalam membentuk pribadi 

muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

digariskkan oleh Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu penggunaan metode dalam 

pendidikan tidak harus terfokus kepada satu bentuk metode, akan tetapi dapat 

memilih atau mengkombinasikan di antara metode-metode yang ada sesuai dengan 

situasi dan kondisi, sehingga dapat memudahkan si pendidik dalam mencapai 

tujuan yang direncanakan.26

Dalam pendidikan Islam, An-Nahlawi seorang pakar pendidikan Islam, 

mengemukakan metode pendidikan yang berdasarkan metode Al-qur'an dan hadits 

yang dapat menyentuh perasaan, yaitu sebagai berikut:27

1. Metode Hiwar (percakapan)

Metode hiwar adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau 

lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan pada satu tujuan yang 

                                                          
26 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Ciputat Pers: Jakarta, 

2002), h. 88
27 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 1982)
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dikehendaki oleh pendidik. Jenis-jenis hiwar ada 5 macam yaitu sebagai 

berikut:

a. Hiwar Khitabi merupakan dialog yang diambil dari dialog antara Tuhan dan 

hamba-Nya.

b. Hiwar Washfi, yaitu dialog antara Tuhan dan makhluk-Nya. Misalnya surah 

Al-Baqarah ayat 30-31.

                            

                        

                          

                   

Artinya:
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui. Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang benar!"

c. Hiwar Qishashi adalah percakapan yang baik bentuk maupun rangkaian 

ceritanya sangat jelas. Hiwar ini merupakan bagaian dari uslub kisah dalam 

Al-Qur'an. Misalnya, kisah Syu'aib dan kaumnya yang terdapat dalam surah 

Hud ayat 84-85.
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Artinya:
"dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu 
selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, 
Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan 
Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang 
membinasakan (kiamat). dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan 
di muka bumi dengan membuat kerusakan."

d. Hiwar Jadali adalah hiwar yang bertujuan untuk memantapkan hujjah, baik 

dalam rangka menegakkan kebenaran maupun menolak kebathilan.

e. Hiwar Nabawi adalah hiwar yang digunakan oleh Nabi dalam mendidik 

sahabat-sahabatnya.

2. Metode kisah Qurani dan nabawi adalah penyajian bahan pembelajaran yang 

menampilkan cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. 

Kisah Qurani bukan semata-mata karya seni yang indah, tetapi juga mendidik 

umat agar beriman kepada-Nya. Dalam pendidikan Islam, kisah merupakan 

metode yang sangat penting karena dapat menyentuh hati manusia. Kisah 

menampilkan tokoh dalam konteks yang menyeluruh sehingga pembaca atau 
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pendengar dapat ikut menghayati, seolah-olah ia sendiri yang menjadi 

tokohnya.

3. Metode Amtsal (perumpamaan) Al-Qurani adalah penyajian bahan 

pembelajaran dengan mengangkat perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an. 

Metode ini mempermudah peserta didik dalam memahami konsep yang 

abstrak. Selain itu, dapat pula membawa pemahaman rasional yang mudah 

dipahami, sekaligus dapat menumbuhkan daya motivasi untuk meningkatkan 

imajinasi yang baik dan meninggalkan imajinasi yang tercela.

4. Metode keteladanan (uswah hasanah) adalah memberikan keteladanan atau 

contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Metode 

ini merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan 

pendidikan baik secara institusional maupun nasional. Pelajar cenderung 

meneladani pendidiknya. Ini dilakukan oleh semua ahli pendidikan, baik di 

barat maupun di Timur. Secara psikologis, pelajar memang senang meniru 

tidak saja yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Metode ini secara sederhana 

merupakan cara memberikan contoh teladan yang baik, tidak hanya memberi 

di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu peserta 

didik tidak segan-segan meniru dan mencontohnya, seperti shalat berjamaah, 

kerja sosial, dan partisipasi kegiatan masyarakat. Menurut Abdurrahman 

Annahlawi, tinjauan dari sudut ilmiah menunjukkan bahwa pada dasarnya 

keteladanan memiliki sejumlah asas kependidikan berikut ini:
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a) Pendidikan islami merupakan konsep yang senantiasa menyeru pada jalan 
Allah.

b) Sesungguhnya Islam telah menjadikan kepribadian Rasulullah saw sebagai 
teladan abadi dan aktual bagi pendidik dan generasi muda sehingga setiap 
kali kita membaca riwayat beliau, semakin bertambahlah hasrat dan 
kecintaan beliau meneladani.28

5. Metode Pembiasaan adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan 

sesuatu sejak ia lahir. Inti dari pembiasaan ini adalah pengulangan. Jadi, 

sesuatu yang dilakukan peserta didik hari ini akan diulang keesokan harinya 

dan begitu seterusnya. Metode ini akan semakin nyata manfaatnya jika 

didasarkan pada pengalaman. Artinya, peserta didik dibiasakan untuk 

melakukan hal-hal yang bersifat terpuji. Misalnya peserta diidk dibiasakan 

untuk mengucapkan salam ketika masuk kelas. Pembiasaan ini juga dapat 

diartikan dengan pengulangan. Oleh karena itu, metode ini juga berguna untuk 

menguatkan hafalan peserta didik.

6. Metode Ibrah dan mau'izhah. Metode ibrah adalah penyajian bahan 

pembelajaran yang bertujuan melatih daya nalar pembelajar dalam menangkap 

makna terselubung dari suatu pernyataan atau kondisi psikis yang 

menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan. Sementara 

itu, metode mau'izah adalah pemberian motivasi dengan menggunakan 

keuntungan dan kerugian dalam melakukan perbuatan.

7. Metode targhib dan tarhib. Metode targhib adalah penyajian pembelajaran 

dalam konteks kebahagiaan hidup akhirat. Targhib berarti janji Allah terhadap 

kesenangan dan kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. Sementara itu, 

tarhib adalah penyajian bahan pembelajaran dalam konteks hukuman (ancaman 

Allah) akibat perbuatan dosa yang dilakukan.29

                                                          
28 Annahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat..., h. 263
29 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 162-164



BAB III

TELAAH AYAT-AYAT METODE PENDIDIKAN ISLAM

A. Ayat-ayat Metode Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada kitab Fathu al Rahman Li 

Thalibi Ayat al-Qur'an, karya Ilmi Zadeh Faidhullah al Hasaniy al-Maqdisi. 

Peneliti menemukan ayat terkait dengan  metode pendidikan Islam dengan 

merujuk kata طریقة artinya "cara atau tempat lalu", kata اسلوب artinya " jalan, 

cara, melakukan, menyusun", kata الواسلة artinya "jalan", kata جالنھ artinya " jalan 

yang terang" . Kata طریقة biasa digunakan dalam metode pendidikan Islam 

sebagaimana thariqah dakwah Rasulullah saw. 

Peneliti menemukan kata طرائق  ,طریقة طر یقتكم , dalam Q.S. Thaha ayat 63 

dan 104, Q.S. Jinn ayat 11 dan 16, Q.S. Al-Mukminun ayat 17 . Kata الواسلة

dalam Q.S. Al-Maidah ayat 35 dan Q.S.  Al-Isra' ayat 57. Kata یسلبھم terdapat 

dalam Q.S. Al-Hajj ayat 73. Kata منھاجا terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 48. 

Al-Qur’anul  Karim secara tersurat tidak mengungkapkan mengenai metode 

pendidikan Islam, tetapi  secara implisit banyak ayat yang mengandung implikasi 

metode pendidikan Islam.
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Penelitian tematik layak dikatakan tematik (maudhu'i) apabila terdapat 

banyak komponen ayat-ayat yang menjadi acuan penetapan tema, jika kajian 

hanya mengenai satu ayat, maka penelitian itu dikatakan metode tahlili,1 untuk 

itu dalam upaya mensejajarkan metode tematik dengan bahasan, maka peneliti 

mencari ayat-ayat lain yang terkait dengan metode pendidikan Islam. Jadi secara 

keseluruhan ayat yang akan dibahas dalam skripsi ini ada 9 ayat, supaya 

pembahasannya lebih detail dan tidak terlalu melebar luas.

B. Sistematika Penafsiran Ayat-ayat Metode Pendidikan Islam Berdasarkan 

Metode Maudhu'i

Kata maudhu'i berasal dari bahasa Arab yaitu maudhu' yang merupakan isim 

maf'ul dari fi'il madhi wadha'a yang berarti meletakkan, menjadikan, 

mendustakan, dan membuat-buat.2 Arti maudhu'i yang dimaksud di sini ialah 

yang dibicarakan atau judul atau topik, sehingga tafsir maudhu'i berarti 

penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang mengenai satu judul/topik, pembicaraan 

tertentu.

Dan bukan maudhu'i yang berarti yang didustakan atau dibuat-buat, seperti 

arti kata hadits maudhu' yang berarti hadits yang didustakan, dipalsukan, dibuat-

buat. Maudhu'i disini diartikan ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang 

mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul, topik, tertentu 

                                                          
1 Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan 

ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur'an 
sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Lihat: M. Quraish Shihab, h. 172.

2 Muhammad Idris Abdu al-Ra'uf al-Marbawi, Kamus Idris al Marbawi Arab Melayu 
Indonesia, Dar Ihya, h. 197
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dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras 

dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut 

dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-

hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.3

1. Penyusunan Ayat-ayat tentang Metode Pendidikan Islam 

Berdasarkan Periode Mekkah dan Madinah

a. Periode Mekkah

                         

Artinya:"dan Sesungguhnya di antara kami (jin) ada orang-orang yang 
saleh dan di antara Kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. 
adalah Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." (Q.S. Al-Jinn : 
11)4

                     

Artinya: " dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas 
jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum 
kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)." (Q.S. Al-Jinn : 
16)5

                        

            

Artinya: mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-
benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan 
sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama." 
(Q.S. Thaha: 63)6

                                                          
3 Abdul Djalal, Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini, (Jakarta, Kalam Mulia, 1990), h. 

83-84.
4 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,(Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 843
5 Ibid…, h. 844
6 Ibid..., h. 437
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Artinya: "Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika 
berkata orang yang paling Lurus jalannya di antara mereka: "Kamu 
tidak berdiam (di dunia), melainkan hanyalah sehari saja". (Q.S. 
Thaha: 104)7

                            

Artinya: "dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu 
tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah lengah 
terhadap ciptaan (kami)." (Q.S. Al-Mukminun : 17)8

b. Periode Madinah

                             

         

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 
pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-
Maidah: 35)9

                           

                        

Artinya: "orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari 
jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-
Nya; Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) 
ditakuti." (Q.S. Al-Isra' : 57)10

                                                          
7 Ibid…, h. 442
8 Ibid…, h. 476
9 Ibid…, h. 150
10 Ibid…, h. 392
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Artinya: "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka 
dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang 
kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor 
lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. dan jika lalat itu 
merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya 
kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat 
lemah (pulalah) yang disembah." (Q.S. Al-Hajj : 73)11

                            

                                

                            

                            

           

Artinya: "dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu 
Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap 
Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut 
apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 
untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, 
(Q.S. Al-Maidah: 48)12

                                                          
11 Ibid…, h. 474
12 Ibid…, h. 154
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2. Munasabah Ayat-Ayat Tentang Metode Pendidikan Islam

Kata munasabah secara etimologi, menurut As-Suyuthi berarti al-

musyakalah (keserupaan) dan al-muqarabah (kedekatan). Menurut 

pengertian terminologi, munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Az-Zarkasyi, Munasabah adalah suatu hal yang dapat 

dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan 

menerimanya.

b. Menurut Manna' Al-Qaththan, munasabah adalah sisi keterikatan 

antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antarayat pada 

beberapa ayat, atau antar surat di dalam Al-Qur'an.

c. Menurut Ibn Al-'Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-

Qur'an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang 

mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah 

ialah ilmu yang sangat agung.13

Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat (munasabah) dalam 

Al-Qur'an diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Ada 

beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah 

ini, yaitu:

1) Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat  yang menjadi 

objek pencarian.

                                                          
13 Rosihon Anwar, Ulum Al-Qur'an, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), h. 83
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2) Memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang 

dibahas dalam surat. 

3) Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya 

atau tidak.

4) Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memerhatikan 

ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.14

Munasabah Q.S. Al-Jinn ayat 11 berhubungan dengan ayat sebelum 

dan sesudahnya. pada ayat ke 10 Allah menghendaki petunjuk bagi 

mereka (manusia) dengan mengutus dari mereka seorang rasul yang 

mursyid dan menunjuki mereka kepada kebenaran dan jalan yang lurus. 

Tetapi jin tidak mengetahui demikian. Sehingga dalam ayat 11 dijelaskan 

bahwasannya para jin menempuh jalan yang berbeda-beda, dianraeanya 

terdapat orang-orang muslim yang mentaati Allah dan terdapat pula 

orang-orang yang tidak mentaati Allah. Para jin mempunyai kemauan 

yang berbeda-beda dan golongan yang bermacam-macam, diantaranya jin 

ada yang mukmin, fasik, dan kafir, sebagaimana halnya pada manusia.

Pada ayat ke 12, jin telah mengetahui bahwasannya mereka tidak akan 

dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah diujung bumi manapun dan 

tidak pula kami akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan-Nya dengan 

jalan melarikan diri.15

                                                          
14 Ibid…, h. 84
15 Ahmad Musthofa al-Maraghi, Terjemahan Tafsir al-Maraghi, 29, (Semarang : Thoha Putra, 

1988), h. 172.
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Munasabah ayat ke 16 surat Al-Jinn, ayat sebelumnya menjelaskan 

para jin mencela jin-jin kafir diantara mereka. Adapun orang-orang yang 

menyimpang dari sunnah Islam, maka mereka akan menjadi bahan bakar 

bagi neraka jahannam, sehingga neraka jahannam akan membakar 

mereka, sebagaimana mereka membakar orang-orang yang kafir dari 

golongan manusia. Kesuburan dan kemudahan rezeki tidak akan terwujud 

kecuali jika terdapat ketentraman dan keadilan, kezolimanpun lenyap. 

Hingga pada akhirnya ayat ini berakhir membicarakan jin. Kemudian ayat 

ke 16 Allah menyebutkan kembali apa yang diwahyukan kepada rasul-

Nya. Allah mewahyukan kepadanya bahwa jin-jin dan manusia tetap 

lurus dalam agama Islam, tentulah Allah akan melapangkan bagi mereka 

rezeki mereka dan Allah akan memberi kemudahan kepada mereka di 

dunia ini.16

Munasabah Q.S. Thaha ayat 63 menceritakan kisah Nabi Musa as yang 

dapat menundukkan tukang sihir Fir'aun. Dalam ayat ke 61 dan 62, Nabi 

Musa menyampaikan nasihat kepada mereka, tentang dampak yang akan 

terjadi akibat dusta dan kebohongan atas nama Allah. Musa berharap 

mereka kan kembali kepada hidayah dan meninggalkan tantangan mereka 

dalam bentuk sihir karena sihir itu adalah kebohongan.17 Pada ayat yang 

ke 63, Musa dan Harun akan menguasai Mesir dan mengubah akidah 

                                                          
16 Ibid…., h. 173
17 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 13
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penduduknya. Musa dan Harun melawan jawara sihir yang jumlahnya 

banyak. Dibelakang terdapat Fir'aun dan kekuasaannya, para prajurit dan 

hartanya.  Tetapi Allah selalui mengawasi mereka.18 Selanjutnya pada 

ayat ke 64, Musa dan Harun berhasil membuat barisan jawara sihir yang 

telah terlatih menjadi kacau.19

Munasabah Q.S.  Thaha ayat 104 menjelaskan tentang keadaan hari 

kiamat seperti ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. pada ayat ke 102 dan 

103 : 

                               

                                

     

Artinya:
(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan 
mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka 
yang biru muram; (102) mereka berbisik-bisik di antara mereka: "Kamu 
tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)". (103) Kami 
lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang 
paling Lurus jalannya di antara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia), 
melainkan hanyalah sehari saja". (104) (Q.S. Thaha: 102-104)20

Dalam tafsir Ibnu Katsir, keadaan hari kiamat yang dijelaskan di atas 

sama hal nya pada Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 112-114.

                                                          
18 Ibid…
19 Ibid…, h. 15
20 Depag RI, Op.Cit…, h. 443
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Artinya:
Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" (112) 
mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, 
Maka Tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung(113)." Allah 
berfirman: "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau 
kamu Sesungguhnya mengetahui (114)."21

Munasabah Q.S. Al-Mukminun ayat 17, di ayat sebelumnya Allah 

menuturkan penciptaan manusia, maka Allah menggabungkan hal itu 

dengan penciptaan langit yang tujuh. Seringkali allah menyatukan 

penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia. Allah berfirman: 

" sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada 

penciptaan manusia. Ayat ke 18 Allah mengingatkan hamba-hamba-Nya 

akan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga yang terdapat dalam 

penurunan air hujan dalam ukuran tertentu, sesuai dengan kebutuhan. 

Kemudian Allah menjadikan air hujan itu tetap berada di dalam tanah, 

menjadikan tanah dapat menerima air, menyerapnya dan menjadi 

makanan bagi biji-bijian dn tunas."22

Dalam surat Al-Maidah ayat 35, munasabahnya ialah dalam tafsir Al-

Mishbah ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah ayat lalu menjelaskan 

gugurnya sanksi hukum atas pelaku kejahatan bila mereka bertaubat 

                                                          
21 Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 3,( Jakarta: Gema Insani 

Press, h. 1999), h. 267
22 Ibid…, h. 414
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sebelum ditangkap dan menutup ayat itu dengan menyebut sifat 

pengampunan dan kasih sayang Allah swt, maka melalui ayat ini Allah 

mengajak semua pihak yang beriman, bahkan boleh jadi termasuk pula 

khususnya para pelaku kejahatan yang dibicarakan ayat yang lalu agar 

bertakwa dan mencari jalan mendekatkan diri kepada-Nya.23

Munasabah surat Al-Maidah ayat 48 berbicara tentang Al-Qur'an yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Kitab ini berfungsi untuk 

membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya. Ayat ke 47 dijelaskan 

kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Ayat sesudahnya (ayat ke 

49) menjelaskan bahwasannya memutuskan perkara menurut apa yang 

Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu. 

Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 57, munsabah pada ayat tersebut 

terletak pada ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwasannya Allah 

memerintahkan Muhammad untuk memanggil kaum musyrik yang 

menyembah Allah, yang sesungguhnya apa yang mereka sembah tidak 

akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya kepada 

mereka. Ayat ke 57 , orang-orang yang mereka seru akan mencari jalan 

Tuhan mereka. Selanjutnya, dalam surat Al-hajj ayat 73 menjelaskan 

bahwa Allah mengingatkan betapa hinanya berhala, telah dibuat 

perumpamaan tentang perkara yang disembah oleh orang-orang musyrik 

yaitu "sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak 
                                                          

23 M. Quraish Shihab, Op.Cit…, h. 87
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dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk 

menciptakannya."24 Pada ayat berikutnya (74) sesungguhnya Allah Maha 

kuat lagi Maha Perkasa.25

C. Tafsir Ayat-Ayat Metode Pendidikan Islam

Kata طریقة yang artinya metode dalam Al-Qur'an, merupakan jalan yang 

harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Melaksanakan 

perintah Allah adalah suatu kewajiban bagi manusia untuk mencapai keridhoan 

Allah swt. Dalam Al-Qur'an surat Al-Jinn ayat 16:

                     

Artinya:
"dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu (agama 
Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar 
(rezeki yang banyak)." (Q.S. Al-Jinn: 16)26

Yang dimaksud dengan jalan yang tetap lurus, tidak berbelok dan tidak 

menyimpang ialah niat dengan sengaja, azam atau keyakinan yang terletak dalam 

hati dan kesadaran manusia. Garis lurus ialah jarak yang paling dekat diantara 

dua titik. Mata kita dapat mengukur dengan penglihatan hubungan tempat kita 

tegak melihat dengan objek yang dilihat oleh mata kita. Misalnya puncak gunung 

yang tinggi atau seberang laut yang kita lihat di tepi pantai. Tetapi apabila kita 

tempuh dengan badan kita, jelaslah bahwa lurusnya hanya pada penglihatan saja.  

Adapun jalan untuk mencapai tujuan mata itu tidak lah lurus, melainkan jika dia 

                                                          
24 Ibid…, h. 398

25 Ibid…, h. 399
26 Depag RI, Op.Cit. h. 843
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dipuncak gunung, terpaksalah gunung didaki. Kalau diseberang lautan terpaksa 

lautan itu dilayari. Ternyata perjalanan berbelok-belok, atau terpaksa pelayaran 

menempuh laut iru kadang-kadang bertentangan dengan angin, sehingga haluan 

bahtera terkencong bukan dengan kemauan kita ke tempat yang lain, sehingga 

pernah dibuat orang jadi sya'ir.

"Tidaklah tiap-tiap yang diinginkan seseorang akan dapat dicapainya, sebab 
angin berhembus bukanlah selalu menuruti keinginan kapal".

Tetapi keikhlasan hati sejak mulai berjalan atua mulai berlayar, itulah yang 

tidak boleh berubah. Walaupun jalannya sukar, mendaki, menurun, mendaki. 

Ketika mendaki keringat mengalir sampai ke kaki, ketika melalui lurah dan 

gurun, badan penat peluhpun turun, namun tujuan tujuan tidak boleh berubah. 

Akhir kelaknya niscaya sampai juga kepada yang dituju. 

Demikian juga ketika berlayar mengharung lautan. Perahu yang didorongkan 

oleh angin yang menghembus kain layar adalah menjadi keahlian bagi nahkoda 

mengatur layar itu sehingga dapat berpirau. Walaupun melawan angin, namun 

tujuan tidaklah lepas, meskipun pelayaran itu akan lambat sampai.

Pengalaman membuktikan bahwa perjalanan menuju titik tujuan tertentu 

tidaklah sesusah memikirkan dan melihatnya. Itulah sebabnya maka kita disuruh 

selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, terutama dengan 

sembahyang. Dan dalam sembahyang selalu kita membaca Al-Fatihah, yang satu 

di antara inti ayatnya ialah "Ihdinashshirathal mustaqiim" Tunjukilah kami jalan 

yang lurus.
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Jalan yang lurus, Ash-Shirathal mustaqiim itu, atau istiqomah, tegak teguh 

dan tetap tiada menyimpang, dinamai juga Sabilillah (jalan Allah). Berkali-kali 

diperingatkan supaya kita berjihad, bekerja keras, bersungguh-sungguh, berjuang 

dengan segenap tenaga menempuh dan menegakkan jalan Allah. Sehingga Jihad 

dijadikan sebagian yang sangat utama dalam menegakkan agama.

Lantaran itulah maka orang yang tetap lurus, tidak menyimpang dalam 

menempuh jalan itu dijanjikan oleh Allah pada lanjutan ayat :"Niscaya akan 

Kami beri minum mereka dengan air yang segar". Kepayahan mendaki atau 

menurun, perjuangan yang kadang-kadang meminta tenaga tidak terbatas, bahkan 

kadang-kadang mengalirkan keringat, air mata, bahkan darah, yang ditempuh 

oleh seorang yang setia kepada Tuhannya, penuh iman, penuh takwa sepatutnya 

jika Tuhan menyambut kesampaiannya kepada tujuan dengan air yang jernih dan 

segar, sejuk dan menghilangkan dahaga.27

Dalam tafsir Ibnu katsir menjelaskan bahwa Bila mereka berjalan diatas rel 

Islam dan tetap istiqomah disana," benar-benar akan Kmai beri minum kepada 

mereka air yang sangat segar," yaitu akan kami lapangkan rezeki mereka. Hal ini 

seperti firma-Nya," Kalau saja penduduk suatu negeri beriman semua dan 

bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit 

dan bumi." Dengan demikian arti linaftinahum fiih adalah untuk Kami berikan 

cobaan kepada mereka". Arti ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Malik 

dari Zaid bin Aslam, " untuk kami uji mereka, siapakah yang masih tetap 
                                                          

27 Hamka, TafsirAzhar,(Surabaya: Yayasan Latimojong, 1975), h. 176-177
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berjalan di atas jalan petunjuk dan siapa pun yang murtad kembali kepada 

kesesatan.28

Kata الواسلة yang berarti "jalan" dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35.

                              

      

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan 
yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya 
kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 35)

Dalam tafsir Al-Mishbah ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah ayat lalu 

menjelaskan gugurnya sanksi hukum atas pelaku kejahatan bila mereka bertaubat 

sebelum ditangkap dan menutup ayat itu dengan menyebut sifat pengampunan 

dan kasih sayang Allah swt, maka melalui ayat ini Allah mengajak semua pihak 

yang beriman, bahkan boleh jadi termasuk pula khususnya para pelaku kejahatan 

yang dibicarakan ayat yang lalu agar bertakwa dan mencari jalan mendekatkan 

diri kepada-Nya.29

Ketika menguraikan makna pengguguran sanksi bagi yang bertaubat, penulis 

megemukakan bahwa hal tersebut membuktikan bahwa tujuan utama 

dijatuhkannya sanksi bagi pelaku kejahatan adalah pendidikan. Bagi yang 

bersangkutan dan atau bagi selainnya. Karena itu pula. Allah swt tidak hanya 

mengantar manusia masuk ke dalam lingkungan-Nya dengan peraturan dan 
                                                          

28Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 4,( Jakarta: Gema Insani 
Press, h. 1999),  h. 832

29 Tafsir Al Mishbah, Op.Cit. h. 87
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ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga dengan sentuhan-sentuhan hati yang 

mengantarnya mendekat kepada-nya, serta bertakwa dan menghindar dari siksa-

Nya. Hal ini telah merupakan cara yang sangat banyak ditempuh olrh Al-Qur'an 

dan yang terlihat dengan jelas melalui ayat yang lalu dan ayat ini. Ayat 33 

membicarakan tentang sanksi hukum, ayat ke 34 membuka pintu gugurnya 

sanksi bagi yang bertaubat, dan ayat yang ke 35 ini mneyentuh jiwa manusia 

dengan mengajaknya mendekat kepada Allah. Ajakan tersebut ditujuakan kepada 

orang-orang yang walau baru memiliki secercah iman.

Kata wasilah mirip maknanya dengan washilah, yakni sesuatu yang 

menyambung sesuatu dengan yang lain. Wasilah ialah sesuatu yang 

menyambung dan mendekatkan sesuatu dengan yang lain, atas dasar keinginan 

yang kuat untuk mendekat.30

Tentu saja banyak cara yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah , namun semuanya haruslah yang dibenarkan oleh-Nya. Ini bermula 

dari rasa kebutuhan kepada-Nya. Demikian Ibn Abbas menafsirkan. Memang 

jika seseorang merasakan kebutuhan kepada sesuatu, dia kan menempuh segala 

cara untuk meraih ridha-Nya serta menyenangkannya. Demikian juga dengan 

Allah swt. 

Dalam satu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi saw 
bersabda:" Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi maha Agung berfirman:' 
barang siapa yang memusuhi wali-Ku (orang yang dekat kepada-Ku ) maka 
sesungguhnya Aku telah mneyatakan perang bagi-Nya. Tidaklah seorang  
hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku, dengan sesuatu yang lebih Aku senangi 

                                                          
30 Ibid,….



51

dari pada melaksanakan apa yang Aku fardukan atasnya.  Dan tidak pula 
hamba-Ku  senantiasa mendekatkan diri dengan melakukan amalan-amalan 
sunnah, sehingga Aku mencintainya. Bila Aku mencintainya, menjadilah AKu 
telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk 
melihat, tangannya yang dengannya ia menghajar, dan kakinya yang dengannya 
ia berjalan. Apabila ia bermohon kepada-Ku maka pasti ku kabulkan 
permohonannya, apabila ia meminta perlindungan-Ku maka pasti ia Ku 
lindungi."31

Ayat ini dijadikan oleh sementara ulama sebagai dalil yang membenarkan 

apa yang diistilahkan denagn tawassul yakni mendekatkan diri kepada Allah 

dengan menyebut nama Nabi saw dan para wali (orang-orang yang dekat kepada-

Nya), yakni berdoa kepada Allah guna meraih harapan demi Nabi dan atau para 

Wali yang dicintai Allah. Sementara Asy-Sya'rawi mengkafirkan orang-orang 

yang bertawassul. Tentu saja, bahwa ia percaya sang wali memberinya apa yang 

tidak diizinkan Allah atau apa yang tidak wajar diperolehnya, maka hal ini 

terlarang. Tetapi jika ia bermohon kepada Allah dengan didasari kecintaannya 

kepada siapa yang ia yakini lebih dekat kepada Allah daripada dirinya, maka 

ketika itu cintanyalah yang berperanan bermohon, dan dalam saat yang sama ia 

yakin tidak akan memperoleh dari Allah sesuatu yang tidak wajar diperolehnya.32

Setelah menjelaskan hal diatas , Mutawaali Asy Sya'rawi, ulama Mesir 

kontemporer kenamaan itu, mengemukakan sebuah hadits yang juga sering kali 

dijadikan oleh para ulama sebagai alasan pembenaran wasilah/tawassul. Hadits 

ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Daud at tirmidzi dan An Nasa'I bahwa 

'Umar Ibn Al-Khaththab berkata:" pada masa Nabi saw, jika kami kekeringan 

                                                          
31 Ibid…., h. 88
32 Ibid,…
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karena hujan takturun, kami bertawassul dengan  (menyebut nama) Nabi kiranya 

hujan turun. Setelah Nabi wafat kami bertawassul dengan menyebut nama Al-

Abbas paman Nabi saw."33

Imam al-Lu'si termasuk ulama yang memperbolehkan tawasul. Setelah 

menjelaskan panjang lebar tentang wasilah dan tawassul, ulama ini 

berkesimpulan bahwa tidak mengapa berdoa kepada Allah dengan menyebut atas 

Nabi saw, baik ketika beliau hidup maupun setelah wafat, dalam arti yang 

bersangkutan berdoa kepada Allah demi kecintaan-Nya kepada Nabi 

Muhammad, kiranya yang Maha Esa itu mengabulkan permohonan si pemohon.

Demikian lebih kurang pernyataan Al-Lu'si yang dikutip dan disetujui oleh 

mantan mufti mesir yang kini menjabat sebagai syeikh (pemimpin tertinggi) al-

Azhar, Muhammad sayyid Thanthawi.34

Ulama-ulama yang melarang bertawasul baik dengan nama Nabi saw lebih-

lebih dengan para wali Allah, karena dikhawatirkan hal tersebut tidak dipahami 

oleh masyarakat awam yang sering kali atau boleh jadi menduga bahwa mereka 

itulah baik yang telah wafat atau masih hidup yang mengabulkan permohonan 

mereka, atau bahwa mereka mempunyai peranan yang mengurangi peranan Allah 

dalam pengabulan permohonan mereka, atau bahwa mereka dapat memperoleh 

                                                          
33 Ibid,…
34 Ibid…, h. 89
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sesuatu yang tidak wajar mereka peroleh. Keyakinan semacam ini jelas terlarang 

bahkan salah satu bentuk mempersekutukan Allah swt.35

Salah satu komponen penting yang menghubungkan tindakan dengan tujuan 

pendidikan adalah metode, sebab tidak mungkin materi pendidikan dapat 

diterima dengan baik kecuali disampaikan dengan metode yang tepat. Metode 

dapat diartikan sebagai alat yang dapat digunakan dalam suatu proses pencapaian 

tujuan. Alat itu hanya akan dapat efektif bila penggunaannya disesuaikan dengan

fungsi dan kapasitas alat tersebut.36 Al-Qur`an mengintroduksikan dirinya 

sebagai petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan atas 

petunjuk itu serta garis pemisah antara yang hak dan yang batil. Firman Allah 

yang artinya:  

                                 

Artinya:
" (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil). (Q.S. Al-Baqarah: 185)37

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Al-Qur`an selain berfungsi sebagai 

sumber nilai yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan, juga dapat 

dijadikan sebagai sumber dalam melakukan tindakan pendidikan (metode 

pendidikan). Metode pendidikan yang seyogianya diterapkan dalam pendidikan 

adalah metode-metode yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta karakter 

                                                          
35 Al-Mishbah vol 3, Op.Cit. h. 87-89
36 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur`an, ,cet, VII  (Bandung: Mizan, 1994), hal. 173
37 Depag RI, Op.Cit. h. 28
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manusia itu sendiri. Dalam konsep ini, pendidikan didasarkan kepada nilai-nilai 

Qur`ani. Demikian pula metode dalam pendidikan Qur`ani adalah metode yang 

digali dari nilai-nilai Al-Qur`an.

Karakteristik pokok dari metode Qur`ani terletak pada keutuhannya 

sebagaimana karakteristik manusia sebagai makhluk Tuhan yang utuh. Sebagai 

ciri khusus dalam metode Qur`ani adalah penyajiannya dapat menyentuh 

berbagai aspek kepribadian murid, di mana pesan nilai disajikan melalui 

beberapa bentuk penyajian yang dapat menyentuh berbagai ranah (domain) 

peserta didik.38

Beberapa jenis metode yang digali dan dikembangkan dari ayat-ayat Al-

Qur`an antara lain adalah metode hiwar, ibrah mau`izhah, amtsal, qishas, targhib-

tarhib, dan uswatun hasanah. Dan penggunaan metode-metode tersebut dalam 

prakteknya tidak dapat dipisah-pisahkan secara ekstrem, karena pendidikan 

Qur`ani bersifat integral. Oleh karena itu, metode-metode tersebut akan tampil 

secara kepastian pada suatu tindakan pendidikan sesuai dengan kondisi dan 

situasi, sifat dan karakter, materi, serta tujuan yang hendak dicapai. Pendidikan 

dalam Al-Qur`an, dapat dikembangkan pula berbagai metode lain yang sesuai 

dengan prinsip dan tujuan pendidikan serta sifat dari materi pendidikannya. 

Karena itu, konsep pendidikan dalam Al-Qur`an bersifat terbuka dan adaptif 

terhadap konsep lain yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur`an tentang 

pendidikan.39

                                                          
38 M. Natsir Budiman, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur`an (Jakarta: Madani Press, 2001), 

h. 45
39  Ibid, h. 80



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Metode Pembiasaan

Pembentukan ibadah dimulai sejak dini. Seorang anak pada pada usia enam 

bulan akan merasa senang mengulang-ulang perbuatan yang ada disekitarnya. 

Pengulangan ini akan berubah menjadi kebiasaan. Hal ini akan berlangsung 

hingga si anak memasuki usia tujuh tahun. Hendaklah seorang ibu berusaha 

untuk tidak memanjakan anak sejak lahir. Pada hari pertama kelahirannya, 

biasanya jika dia akan diam/tenang. Namun, jika dia terus menerus digendong, 

maka hal itu akan menjadi satu kebiasaan baginya. Demikian pula jika sang ibu 

bergegas menggendongnya tatkala dia menangis.

Hendaklah seorang ibu berhati-hati ketika menyusui bayinya (yang tengah 

tidur), jangan sampai membangunkannya. Sebab, jika sampai bayinya terbangun, 

berarti sang ibu tersebut telah merampas tidur si anak dan telah membiasakannya 

bangun di malam hari untuk meminta makanan walau tidak begitu lapar. 

Kebiasaan ini terkadang berlangsung hingga usia lanjut dan sangat sulit 

meninggalkannya. Sebagian orang tua terkadang melakukan kesalahan dikala dia 

merasa kagum dengan ucapan-ucapan kotor yang keluar dari lisan anaknya yang 

masih kecil, lalu menertawakannya. Bahkan terkadang ucapan tersebut adalah 

ucapan-ucapan berbahaya. Sebagian orang tua merasa senang dengan perangai 

anaknya yang kurang terpuji hanya oleh karena perangai tersebut muncul dari 
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seorang anak kecil. Namun tanpa mereka sadari, kesenangannya tersebut akan 

membentuk sebuah kebiasaan. 

Urgensi pendidikan dengan kebiasaan ini terfokus pada akhlak yang baik 

dalam arti yang sangat luas, yang dapat diwujudkan dengan dua sisi; pertama, 

tabiat dan fitrah dan kedua, pembiasaan dan usaha keras. Dikarenakan manusia 

terbentuk di atas agama (Islam) dan akhlak yang mulia, maka membiasakanlah 

hal tersebut akan lebih menanamkan dalam diri.1

Agar kita mampu membiasakan anak-anak kita dalam berbagai macam ibadah 

dan kebiasaan yang baik, maka diperlukan usaha keras dan beragam, baik dengan 

motivasi, ancaman, contoh, pengawasan, wasilah-wasilah pendidikan lainnya.

1. Pembiasaan dalam Akhlak (Istiqamah)

Dalam Islam istiqamah sangatlah dianjurkan, hal itu sebagaimana 

tertuang dalam al-Quran yang menjadi pedoman utama dalam Islam, yakni 

terdapat sembilan ayat yang memuat bentuk kata jadian dari istiqamah, 

masing-masing Q.S. at-Taubah : 7, Q.S. Yunus : 89, Q.S.  Hud : 112, Q.S.  

Fussilat : 6 dan 30, Q.S.  al Ahqaf : 13, Q.S.  asy Syura : 15, Q.S.  al Jinn : 

16 dan Q.S.  at Takwir : 28.2

Istiqamah sendiri dalam al-Quran secara sederhana dapat diartikan 

dengan konsekuen atau konsisten terhadap perjanjian yang telah disepakati 

sebagaimana firman Allah Swt :

                                                          
1 Laila binti Abdurrahman Al-Juraibah, Mendidik Dengan Islam, (Inas Media, Jateng: 2012), 

h. 116
2 M. Fuad Abdul Baqi, Mu’jam Mufahras li Alfaz al-Quranulkarim, (Kairo :Darul Hadist, 

t.th), h. 687.
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Artinya: "Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu (konsisten 
terhadap perjanjian), hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap 
mereka." (Q.S. At Taubah: 7)3

Untuk membahas istiqamah sendiri di dalam al-Quran lebih lanjut penulis 

akan mengutip beberapa ayat tentang istiqamah ditambah dengan pendapat 

beberapa ahli tafsir, salah satunya yaitu dalam firman Allah swt. surat Al-

Jinn ayat 11:

                         

Artinya: "dan Sesungguhnya di antara Kami ada orang-orang yang saleh 
dan di antara Kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. adalah Kami 
menempuh jalan yang berbeda-beda." (Q.S. Al-Jinn: 11)4

Kata طرائق dalam tafsir Ibnu Katsir Allah swt telah mengabarkan jin bahwa 

mereka berkata," Dan sesungguhnya diantara kamu ada yang saleh dan ada 

yang tidak demikian halnya adalah kami menempuh jalan berbeda-beda." 5

kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Jinn ayat 16:

                     

Artinya: "dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan 
itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka 
air yang segar (rezki yang banyak)." (Q.S. Al-Jinn: 16)6

Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari الطریقة yaitu apabila mereka berjalan 

di atas rel Islam dan tetap istiqomah disana, " benar-benar akan beri minum 

                                                          
3 Depag RI, Op. Cit, h. 254
4 Depag RI, Op. Cit, h. 843
5 Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 4,( Jakarta: Gema Insani 

Press, h. 1999),  h. 831
6 Depag RI, Op.Cit. 
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kepada mereka air yang sangat segar," yaitu akan kami lapangkan rezeki 

mereka. 7

Ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa Allah SWT akan 

melimpahkan air pada orang yang istiqamah. Air adalah lambang dari 

kemakmuran sedangkan  kemakmuran adalah sumber kebahagiaan di dunia 

ini, sedang mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia ini Allah SWT 

menjanjikan kebahagiaan hidup di akhirat bagi orang-orang yang istiqamah, 

sebagai mana firman Allah swt:

                                

               

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 
Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat 
akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan 
janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang 
telah dijanjikan Allah kepadamu". (Q.S. Fushilat: 30)8

Dan dengan istiqamah segala yang menjadi cita-cita yang terwujud 

karena istiqamah menggambarkan suatu keadaan yang sungguh-sungguh, 

dan kesungguh-sungguhan adalah senjata ampuh untuk mencapai suatu 

maksud di samping doa.  Oleh karena sikap istiqamah sangat penting untuk 

dimiliki oleh  setiap muslim, maka minimal tujuh belas kali sehari seorang 

muslim diwajibkan meminta kepada Allah SWT agar ditunjuki jalan 

menuju kepada-Nya, yaitu lewat salah satu bacaan shalat:

                                                          
7 Ibid…, h. 832
8 Depag RI, Op.Cit, h. 688
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Artinya: "Tunjukilah9 Kami jalan yang lurus," (Q.S. Al-Fatihah:6)10

Menurut sebagian ulama istiqamah itu terjadi secara lahir maupun 

secara batin. Yang dimaksud istiqamah secara lahir adalah patuh terhadap 

semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya, sedangkan 

yang dimaksud istiqamah secara batin adalah iman dan membenarkan.11

Dalam bukunya Said bin Ali bin Wahif al Qahtani dan bukunya 

Usman Asyakir al Khaubawiyyi dijelaskan bahwa istiqamah itu meliputi 

tiga hal, yaitu: 

a. Istiqamah dalam niat atau dalam hati

b. Istiqamah dengan lisan atau dengan ucapan 

c. Istiqamah dengan perbuatan anggota badan.

Yang dimaksud dengan istiqamah dalam niat atau dalam hati adalah 

senantiasa memiliki kemauan yang benar dan baik, istiqamah dangan lisan 

atau ucapan berarti senantiasa mengucapkan kalimat syahadat sedangkan

istiqamah dengan perbuatan anggota badan anggota badan maksudnya 

adalah senantiasa melakukan ibadah dan ketaatan-ketaatan.12

                                                          
9 Ihdina (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. 

yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.
10 Depag RI, Op.Cit, h. 1
11 Said bin Wahif al Qahtani, Dakwah Islam Dakwah Bijak, Terj. Masykur Hakim, (Jakarta :

Gema Insani Press, 1994), cet. 2, h. 77.
12 Usman as Syakir al Khaubawiyyi, h. 414
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Berakhlak mulia merupakan bagian dari tujuan pendidikan di 

Indonesia. Dalam mendidik akhlak perlu adanya sebuah system atau 

metode yang tepat agar proses internalisasi dapat berjalan dengan bai, lebih 

penting adalah anak mampu menerima konsep akhlak denagn baik serta 

mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu 

Abdurrahman An Nahlawi menjelaskan metode pendidikan Islam sangat 

efektif dalam membina akhlak anak didik, bahkan tidak sekedar itu metode 

pendidikan Islam memberikan motivasi sehingga memungkinkan umat 

Islam mampu menerima petunjuk Allah. Pembiasaan mempunyai peranan 

yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena denagn kebiasaan 

seseorang mampu melakukan hal-hal penting dan berguna tanpa 

menggunakan energy dan waktu yang banyak. 

Seorang anak adalah amanah orang tua. Pendidik atau orang tua harus 

bisa membiasakan anak untuk beristiqamah. Contohnya, salah satu bentuk 

istiqamah ialah perbuatan dengan anggota badan. Misalnya membiasakan 

anak untuk shalat dhuha. Pembiasaan shalat dhuha menjadikan kebiasaan 

itu sebagai salah satu teknik atau metode pendidikan . Lalu ia mengubah 

sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan 

kebiasaan itu tanpa, tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan tenaga dan tanpa 

menemukan banyak kesulitan. 

Proses pembiasaan harus dimulai dan ditanamkan kepada anak sejak 

dini. Potensi ruh keimanan manusia yang berada dalam pribadi bisa 
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berubah-rubah, sehingga potensi ruh yang diberikan oleh Allah harus 

senantiasa dipupuk dan dipelihara dengan memberikan pelatihan-pelatihan 

dalam ibadah.13 Jika pembiasaan sudah ditanamkan, maka anak tidak akan 

merasa berat lagi untuk beribadah, bahkan ibadah akan menjadi bingkai 

amal dan sumber kenikmatan dalam hidupnya karena mereka bisa 

berkomunikasi langsung dengan Allah dan sesama manusia. Agar anak 

dapat melaksankan shalat secara benar dan rutin maka mereka perlu 

dibiasakan shalat masih kecil dari waktu ke waktu.14

2. Pembiasaan dalam Akidah

Peneliti menelaah firman Allah swt:

                            

Artinya: "dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh 
buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan 
(kami)." (Q.S. Al-Mukminun: 17)15

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata طرائق maknanya " Tujuh buah jalan" yakni 

langit yang tujuh. Allah mengetahui apa yang masuk dan keluar dari bumi 

dan apa yang turun dan naik ke langit. Allah beserta orang-orang 

dimanapun berada, Allah Maha melihat apa yang manusia kerjakan. 

Penglihatan Allah atas suatu langit dan apa yang ada di dalamnya dan 

mengetahui lautan beserta apa yang ada di dasarnya. Allah mengetahui 

                                                          
13 Zayadi, Ahmad dan Abdul Majid, Tadzkiyah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan Pendekatan KOntekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 64.
14 Muchtar, Heri Jauhari, Fikih Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 18
15 Depag RI, Op. Cit. h. 846
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jumlah perkara yang ada digunung seperti puncak , pasir, sungai, dan 

pepohonannya. 16

Pada ayat-ayat sebelumnya untuk memperteguh lagi iman kita kepada 

Tuhan ditarik perhatian kita tentang asal-usul kejadian manusia, dari air 

saringan tanah. Air saringan tanah jadi darah, darah disaring menjadi mani, 

mani di simpan di tempat yang terpelihara, menjadi segumpal darah pula, 

membeku menjadi tulang, lalu tulang diselimuti dengan daging lain kembali 

Itulah yang bila kita telah cukup waktunya, lalu diberi nyawa. Dan tumbuh 

lah akal, dan jadilah insan, yang menjadi Khalifatullah di atas bumi ini. 

Supaya jangan sombong di atas bumi Allah karena ketinggian pengetahuan 

dan pendapatan-pendapatan baru, diperingatkanlah bahwa selama hidup 

akan mati dan berbangkit kembali. Jelaslah betapa kerasnya anjuran Tuhan 

supaya seorang Mu'min ini mencari dan memperdalam pengetahuan. 

Karena denga pengetahuan, iman niscaya akan bertambah.

Telah ditetapkan dalam syari'at Islam bahwa anak semenjak lahir 

sudah diciptakan dalam keadaan bertauhid yang murni, agama yang lurus, 

dan iman kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt:

                                     

                    

                                                          
16 Tafsir Ibnu Katsir jilid 3, Op. Cit. h. 413
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Artinya:
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 
Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. Ar-Ruum:30)17

Dari sini, tibalah saatnya pembiasaan, pendiktean, dan pendisiplinan 

mengambil perannya dalam pertumbuhan anak dan menguatkan tauhid 

yang murni, akhlak yang mulia, jiwa yang agung, dan etika syari'at yang 

lurus. Rsaulullah saw memerintahkan kepada para pendidik untuk 

memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka kalimat la ilaha illallah

(tiada ilah yang hak kecuali Allah). Sebagaimana yang diriwayatkan Al-

Hakim dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda: " Bukalah untuk 

anak-anak kalian kalimat pertamanya dengan la ilaha illallah."

Instruksi ini adalah membiasakan anak untuk mengimani dan 

meyakini dengan kedalaman hati dan perasaannya bahwa tidak ada 

pencipta dan tidak ada tuhan yang hak selain Allah. Dan itu dengan cara 

memperlihatkan tanda-tanda penciptaan yang dilhat oleh anak, seperti 

adanya bunga, langit, tanah, laut, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya 

agar anak mengambil kesimpulan secara akalnya tentang adanya Allah 

'Aza wajala Sang Maha Pencipta. Seperti firman Allah swt :

                                

                                

                                                          
17 Depag RI, Op. Cit, h. 574
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Artinya:
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, 
lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia 
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 
(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (Q.S. Al-
Baqarah: 164) 18

Dalam buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, Ramayulis 

mengatakan, 

“Bahwasanya pembiasaan keimanan itu bertujuan agar peserta didik 
beriman dengan sepenuh jiwa dan hatinya, dengan membawa peserta 
didik memperhatikan alam semesta, memikirkan, dan merenungkan 
penciptaan langit dan bumi dengan berpindah secara bertahap dari alam 
natural ke alam supernatural".19

Dengan demikian, peserta didik akan terbiasa berpikir dan bersikap 

sesuai dengan ajaran agama Islam, karena mereka menyadari bahwasanya 

segala perbuatan yang mereka kerjakan disaksikan oleh Allah swt. Oleh 

sebab itu, mereka hanya akan takut kepada Allah dan senantiasa selalu 

berusaha menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, 

sehingga insan kamil seperti yang dicita- citakan Islam terwujud.

                                                          
18 Depag RI, Op. Cit, h. 31
19 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 185.
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3. Pembiasaan Mencintai Al-Qur'an

Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah swt. Al-Qur'an diturunkan 

kepada Rasulullah saw melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafazh 

maupun maknanya; membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan 

mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir.20 Allah swt 

berfirman:

                                 

                                  

                              

                               

      

Artinnya: "dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-
Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian21 terhadap Kitab-Kitab 
yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah 
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap 
umat diantara kamu,22 Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada 
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa 
yang telah kamu perselisihkan itu." (Q.S. Al-Maidah: 48)23

Dalam tafsir Al-Mishbah, kata منھاج bermakna jalan yang luas. Melalui 

kata ini, ayat di atas mengimajinasikan adanya jalan luas menuju syari'ah, 

                                                          
20 Hizbut tahrir, Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah, (Jakarta: HTI Press, 2015), h. 27 
21 Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam 

Kitab-Kitab sebelumnya.
22 umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.
23 Depag RI, Op. Cit, h. 154
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yakni sumber air itu. Siapa yang berjalan pada minhaj/jalan luas itu dia 

akan dengan mudah mencapai syari'ah, dan yang mencapai syari'ah akan 

sampai pada agama Islam. Ada orang yang enggan mengikuti minhaj atau 

mengambil jalan lain. Jika ini yang terjadi maka dia pasti tersesat, bahkan 

bisa jadi dia tidak tiba di syari'at. Setiap umat telah diberi minhaj dan 

syariat sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat mereka. 

Setiap terjadi perubahan, Allah mengubah minhaj dan syari'at itu.24

Mereka yang bertahan, padahal jalan telah diubah, akan tersesat. Akan 

terbentang di hadapannya banyak jalan-jalan kecil dan lorong-lorong. 

Allah swt mengingatkan dalam firman-Nya:

                         

              

Artinya: "dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang 
lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang 
lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang 
demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (Q.S. Al-An'am : 
153)25

Ayat di atas dikemukakan dengan tujuan mendorong penganut Taurat 

dan Injil yang semasa dengan Nabi Muhammad saw agar mereka 

mengikuti ketetapan-ketetapan beliau sebagaimana yang tercantum dalam 

Al-Qur'an, bahwa mereka diwajibkan mengikuti dan mengamalkan 

tuntunan Al-Qur'an dan tidak lagi mengikuti kedua kitab yang turun 
                                                          

24 Tafsir Al-Mishbah vol. 3, Op. Cit. h. 114
25 Depag RI, Op. Cit, h. 200
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sebelumnya (Taurat dan Injil), karena yang berkewajiban mengikuti 

keduanya adalah umat-umat yang lalu.26

Salah satu metode pendidikan yang diisyaratkan Allah di dalam Al-

Qur'an adalah metode pembiasaan dan pengulangan yakni salah satunya  

dalam surah Al-Alaq. Latihan dan pengulangan yang merupakan metode  

praktis untuk menghafalkan atau menguasai suatu materi pelajaran 

termasuk kedalam metode ini. di dalam surah Al-Alaq metode ini disebut 

secara impisit, yakni dari cara turunnya wahyu pertama (ayat 1-5). 27

Pembiasaan merupakan salah satu metode yang dipilih untuk 

membiasakan siswa melakukan kegiatan yang positif. Pembiasaan 

membaca Al-Qur'an merupakan metode yang baik dalam mendukung 

siswa untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Qur'an. Sesuai dengan 

penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa membaca Al-Qur'an yang 

dibiasakan tiap pagi akan menjadikan kebiasaan para siswa. Karena 

pembiasaan yang dilaksanakan akan menjadi suatu kegiatan rutin yang 

akan dilaksanakan siswa, maksudnya kegiatan membaca Al-Qur'an akan 

menjadi suatu kebiasaan. Siswa tidak akan lagi merasa berat untuk 

membaca Al-Qur'an. Karena telah menjadi kebiasan, hal ini akan terjadi 

apabila pembiasaan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pembiasaan 

yang ada. Metode yang dilaksanakan oleh guru menyesuaikan dengan 

                                                          
26 Ibid...., h. 115
27 Erwita Aziz, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka, 2003), h. 

81.
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siswa yang dihadapi. Karena metode satu dengan yang lain akan saling 

mendukung.

Membaca Al-Qur'an terdapat keutamaan-keutamaannya yaitu: nilai 

pahala, obat (terapi) jiwa yang gundah, memberi syafaat, menjadi nur di 

dunia sekaligus menjadi simpanan di akhirat dan malikat turun 

memberikan rahmat dan ketenangan. Dari keutamaan-keutamaan tersebut 

maka membaca Al-Qur'an perlu dijadikan aktivitas dan konsumsi sehari-

hari.28

Pembiasaan membaca Al-Qur'an menjadikan kebiasaan itu sebagai 

salah satu teknik atau metode pendidikan. Lalu ia mengubah seluruh sifat-

sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan 

itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa 

menemukan banyak kesulitan. Proses pembiasaan harus dimulai dan 

ditanamkan kepada anak sejak dini. Potensi ruh keimanan manusia berada 

dalam pribadi bisa berubah-ubah, sehingga potensi ruh yang dberikan oleh 

Allah harus senantiasa dipupuk dan dipelihara dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan dalam ibadah.29

Pembiasaan bukan hanya dalam masalah agama saja, melainkan juga 

aktifitas sehari-hari. Kebersihan termasuk dapat diawali dengan landasan  

                                                          
28  Ahmad Syarifuddin, Mendidik  Anak Membaca, Menulis dan Mencintai AlQur’an,

(Jakarta: Gema Insani, 2008),  h. 45
29 Zayadi, Ahmad dan Abdul Majid, Tadzkiyah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

Berdasarkan Pendekatan Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 64
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ajaran agama meurupakan praktek yang perlu pembiasaan, meskipun 

awalnya harus dipaksakan. Membaca Al-Qur'an, sholat jama'ah juga 

diperlukan pembiasaan, tidak cukup hanya lafal dalil (ayat atau hadist) 

mengenai membaca Al-Qur'an dan ajaran-ajaran agama yang perlu 

praktik.

Dalam mempelajari Al-Qur'an, sebagai pendidik atau orang tua harus 

mengajari anak didiknya belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar agar 

tumbuh rasa cinta terhadap Al-Qur'an dalam jiwa anak. Misalnya di 

sekolah, Siswa setiap pagi sebelum pelajaran dimulai membaca Al-

Qur�an 

secara klasikal. Metode iqro'  yang dimaksud disini adalah siswa membaca 

Al-Qur'an dengan baik yaitu memperhatikan tajwid dalam membacanya. 

Metode iqro' ini dilaksanakan oleh seluruh siswa, yaitu mereka harus 

membaca Al-Qur'an secara bersama-sama. Metode ini dipilih agar siswa 

mempunyai kualitas yang baik dalam membaca Al-Qur'an. Dan salah satu 

metode membaca Al-Qur'an yang sudah diketahui oleh siswa. Dalam 

penerapan metode iqro' pun pasti ada kendala dalam pelaksanaannya. 

Salah satu hal yang menjadi kendala adalah siswa ada yang belum lancar 

membaca Al-Qur'an. Sehingga penggunaan metode ini tidak selamanya 

dapat dilaksanakan dengan maksimal. Untuk menyikapi ini tentu guru 

harus meilih metode lain untuk mendukung metode iqro'. Karena dalam 
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satu kegiatan pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode 

pendukung agar hasil yang dicapai dapat maksimal. 

Ada metode lain yang dilaksanakan oleh guru yaitu tutor sebaya. 

Adakalanya seorang siswa lebih mudah menerima keterangan yang 

diberikan oleh kawan sebangku atau kawan lain karena tidak adanya rasa 

enggan atau malu untuk bertanya, guru dapat meminta bantuan kepaa 

anak-anak yang menerangkan kepada kawan-kawannya. Pelaksanaan ini 

disebut tutor sebaya karena mempunyai usia yang hampir sebaya.30

Metode ini dilaksanakan ketika ada siswa yang kurang mampu 

membaca Al-Qur�an ditugaskan untuk belajar membaca Al-Qur�an 

kepada temannya yang lebih baik membaca Al-Qur'annya. Tutor sebaya 

dilaksanakan agar siswa tidak malu untuk belajar karena mereka dapat 

belajar dengan teman satu kelasnya.

B. Metode Keteladanan

Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, 

                                 

   

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. (Q.S. Al-Ahzab: 21)

                                                          
30 Suharsimi Arkunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta: Rajawali, 2002), h.  62.



71

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah dasar yang paling utama dalam 

perintah meneladani Rasulullah Saw, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun 

keadaannya. Oleh karena itu, Allah swt menyuruh manusia untuk meneladani 

Rasulallah Saw dalam hal kesabaran, keteguhan, dan kesungguh-sungguhannya.

Ayat ini turun semasa Perang Ahzab ketika ada anggota pasukan Islam 

yang yang takut, goncang, dan hilang keberaniannya pada perang Ahzab. Allah 

menyuruh orang demikian meneladani Nabi Saw dalam kesabaran dan keteguhan 

membela agama Allah. Dalam Perang Ahzab (Khandaq), kondisinya mencekam. 

Banyak kaum muslim yang merasa gentar karena besarnya kekuatan musuh.

Ummu Salamah isteri Rasulullah saw yang telah banyak pengalamannya 

sebagai isteri dari Rasulullah saw yang turut menyaksikan beberapa peperangan 

yang dihadapi Rasulullah pernah mengatakan tentang hebatnya keadaan Kaum 

Muslimin ketika peperangan Khandaq itu. Beliau berkata: "Aku telah 

menyaksikan di samping Rasulullah saw. beberapa peperangan yang hebat dan 

ngeri, peperangan di Almuraisiya", Khaibar dan kami pun telah menyaksikan 

pertemuan dengan musuh di Hudaibiyah, dan saya pun turut ketika menaklukkan 

Mekkah dan peperangan di Hunain. Tidak ada pada semua peperangan yang saya 

turut menyaksikan itu yang lebih membuat lelah Rasulullah saw dan lebih 

membuat kami-kami jadi takut, melebihi peperangan Khandaq.

Karena kaum Muslimin benar-benar terdesak dan terkepung pada waktu 

itu, sedang Bani Quraizhah (Yahudi) tidak lagi dipercaya karena sudah belot, 

sampai Madinah dikawal sejak siang sampai waktu Subuh, sampai kami dengar 
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takbir kaum Muslimin untuk melawan rasa takut mereka. Yang melepaskan kami 

dari bahaya ialah karena musuh-musuh itu telah diusir sendiri oleh Allah dari 

tempatnya mengepung itu dengan rasa sangat kesal dan sakit hati, karena maksud 

mereka tidak tercapai". Demikian riwayat Ummu Salamah.

Namun, di dalam saat-saat yang sangat mendebarkan hati itu, contoh 

teladan yang patut ditiru, tidak ada lain, melainkan Rasulullah Saw sendiri: 

"Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu teladan yang baik". 

Dalam peperangan Khandaq itu semua bekerja keras siang malam. Mulanya 

bekerja menggali parit, sesudah itu berjaga siang dan malam. Besar dan kecil, tua 

dan muda. Kanak-kanak dan perempuan perempuan dipelihara dalam benteng 

(Athaam) dan dikawal.

Zaid bin Tsabit, yang kemudian terkenal sebagai salah seorang yang 

dititahkan oleh Khalifah Rasulullah saw, Abubakar Shiddiq mengumpulkan Al-

Qur'an dalam satu mushaf dan masih sangat muda, turut pula bekerja keras, 

menggali tanah, memikul pasir, dan memecahkan batu. Rasulullah saw pernah 

mengatakan: "Adapun dia itu sesungguhnya adalah anak baik!" Rupanya oleh 

karena sangat lelah bekerja dan berjaga, dan hari sangat dingin, dia masuk ke 

dalam parit itu sampai di sana dia tertidur dan senjatanya terlepas dari tangannya.

Datang seorang pemuda lain bernama 'Ammarah bin Hazem, diambilnya 

senjata yang telah terjatuh itu dan disimpannya. Setelah dia terbangun dari 

tidurnya dilihatnya senjatanya tak ada lagi. Dia pucat terkejut dan cemas. Maka 

tibalah Rasulullah di tempat itu. Setelah beliau lihat Zaid baru terbangun dari 
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tidurnya, berkatalah beliau: "Hai Abaa Ruqaad! (Hai Pak Penidur), engkau 

tertidur dan senjatamu terbang!" Tetapi wajah beliau tidak membayangkan marah 

sedikit juga, sehingga Zaid bertambah takut disertai malu. Lalu beliau melihat 

keliling dan berkata pula: "Siapa yang menolong menyimpan senjatanya?" 

'Ammarah menjawab: "Saya yang menyimpannya, ya Rasul Allah!" Lalu beliau 

suruh segera kembalikan senjata Zaid dan beliau bernasehat pula kepada 

'Ammarah didengar oleh yang lain: "Saya dibuat seorang Muslim jadi cemas 

dengan menyembunyikan senjatanya sebagai senda gurau".

Suasana memimpin yang seperti itu adalah teladan yang baik kepada 

Panglima Perang yang menyerahkan tentaranya ke medan pertempuran. Beliau 

tahu benar bahwa Zaid itu anak baik. Tertidur karena sudah sangat lelah, 

bukanlah hal yang dapat dilawannya. Sambil bergurau saja beliau menegur, 

namun kesannya kepada Zaid besar sekali.

Sesudah di pangkal ayat dikatakan bahwa pada diri Rasulullah saw itu 

sendiri ada hal yang akan dapat dijadikan contoh teladan bagi kamu. Yaitu bagi 

kamu yang beriman. Semata mata menyebut iman saja tidaklah cukup. Iman 

mesti disertai pengharapan, yaitu bahwa inti dari iman itu sendiri. Inti Iman ialah 

harapan. Harapan akan Ridha Allah dan harapan akan kebahagiaan di hari 

akhirat. Ini diperingatkan di akhir ayat. Sebab barang yang mudah mengatakan 

mengikut teladan Rasul dan barang yang mudah mengatakan beriman. Tetapi 

adalah meminta latihan bathin yang dalam sekali untuk dapat menjalankannya. 

Maka bertambah besar harapan kita kepada Tuhan dan keyakinan kita akan Hari 
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Kemudian dan bertambah banyak kita mengingat dan menyebut Allah bertambah 

ringanlah bagi kita meneladan Rasul Saw.31

Dalam ayat tersebut memperlihatkan bahwa kata “uswah” selalu 

digandengkan dengan sesuatu yang positif; “Hasanah” (baik) dan suasana yang 

sangat menyenangkan yaitu bertemu dengan Tuhan sekalian alam. Khusus untuk 

ayat yang terakhir di atas dapat dipahami bahwa Allah mengutus Nabi 

Muhammad Saw  ke permukaan bumi ini adalah sebagai contoh atau teladan 

yang baik bagi umatnya. Beliau selalu terlebih dahulu mempraktekkan semua 

ajaran sebelum disampaikan kepada umat, sehingga tidak ada celah bagi orang-

orang yang memusuhinya membantah dan menuduh bahwa Rasul Saw. hanyalah 

pandai berbicara dan  tidak pandai mengamalkan. Bahkan praktek “Uswah” 

ternyata menjadi pemikat bagi umat untuk menjahui semua larangan yang 

disampaikan Rasulullah saw dan mengamalkan semua tuntunan yang 

diperintahkan oleh Rasulullah, seperti melaksanakan ibadah shalat, puasa dan 

lain sebagainya.

1. Keteladanan Ibadah

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak hendaknya dimulai dari 

keluarga. Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak yang masih 

kecil adalah yang mengandung gerak. Pengertian terhadap agama belum 

dapat dipahaminya. Oleh karena itu, ajaran agama yang abstrak tidak 

                                                          
31 Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1999), h. 841
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menarik perhatiannya. Anak-anak suka melaksanakan sholat, meniru 

orang tuamya, meskipun ia tidak mengerti apa yang dia lakukannya. 

Pengalaman keagamaan yang menarik bagi anak di antaranya shalat 

berjamaah, lebih baik lagi kalau ikut shalat di dalam shaff bersama 

orang dewasa. 

Disamping itu anak akan senang melihat dan berada di dalam 

tempat ibadah (masjid, surau, mushola, dan sebagainya). Suatu 

pengalaman kegiatan ibadah yang tidak mudah terlupakan oleh anak, 

suasana pada bulan Ramadhan ketika ikut berpuasa dengan orang tuanya 

walaupun ia belum kuat melaksanakannya seharian penuh. Kegembiraan 

yang dirasakan kepada mereka saat mereka berbuka bersama ibu-bapak 

dan seluruh anggota keluarga, kemudian bergegas shalat maghrib, 

setelah itu pergi ke masjid atau mushala bersama temantemannya untuk 

melaksanakan shalat Tarawih.32  

Pemberian contoh teladan yang baik (uswah hasanah) dalam 

beribadah terhadap anak didik, terutama anak yang belum mampu 

berfikir kritis akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku mereka 

dalam dalam prilaku sehari-hari atau dalam mengerjakan sesuatu tugas 

pekerjaan yang sulit. Orang tua sebagai pembawa dan pengamal nilai-

                                                          
32 Jalaluddin Rakhmad, Muhtar Ganda Atmaja, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern,

(Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.64
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nilai agama akan mempunyai kedayagunaan mendidik anak bila 

menerapkan metode keteladanan. 

Ketaatan beribadah orang tua yang tercermin dari kisah Lukman 

yang ditegaskan dalam al-Qur’an :

                                  

           

Artinya:
"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. 
Luqman:17)

Lukman menyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat, merupakan 

tamsil (gambaran) dari pelaksanaan ibadah shalat tersebut adalah 

persuasi, mengajak, dan membimbing mereka untuk melaksanakan 

shalat. Namun jika orang tua tidak melaksanakan shalat jangan harap 

mereka akan melaksanakannya.  

Orang tua bagi anak adalah sang idola tempat mereka 

menumpahkan segala permasalahan dan tempat kasih sayang mereka. 

Namun mereka akan merasa kecewa bila melihat orang tuanya berlaku 

tidak jujur di hadapan mereka. Contoh kecil ketika sang ayah berpesan 

kalau ada telepon untuk ayah bilang saja ayah tidak ada. Padahal sang 

ayah sedang berada di rumah. Tidaklah mungkin seorang anak akan 



77

mempunyai prilaku baik bila tidak dimulai dengan keteladanan orang 

tuanya dan guru mereka. 

Pendidikan keteladanan beribadah hendaknya ditanamkan dan 

dibiasakan semenjak ia kecil oleh orang tua. Karena kebiasaan-

kebiasaan baik dalam prilaku mereka yang ditanamkan semenjak kecil 

akan membentuk kepribadian mereka di masa depannya. 

2. Keteladanan Akhlak

Adapun teladan Rasulullah saw dalam akhlak yang luhur, peneliti 

akan menyebutkan satu contoh saja yang berhubungan dengan semua 

akhlak beliau yang mulia. Baik yang berkaitan dengan kedermawanan 

dan zuhud beliau, atau yang berhubungan dengan tawadhu dan pemaaf 

beliau, atau juga yang berkaitan dengan keberanian beliau, juga tidak 

terlewat yang berhubungan dengan siasat beliau yang cerdik dan teguh 

memegang prinsip.

Sifat kedermawanannya dapat terlihat dari pribadi Rasulullah saw 

yang selalu memberi tanpa takut miskin. Beliau lebih dermawan dengan 

kebaikan daripada hembusan angin yang bertiup, terutama pada bulan 

Ramadhan, beliau lebih dermawan lagi daripada sebelumnya. Al Hafizh 

Abu Asy Syaikh meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, 

"Rasulullah saw tidak pernah diminta sesuatu pun atas nama Islam 

kecuali beliau pasti memberinya. Ada seorang laki-laki datang lalu 

meminta kepada beliau, maka beliau memberinya kambing yang ada di 
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antara dua gunung, lalu orang itu pun kembali ke kaumnya. Ia pun 

berkata, "masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad memberi 

apa pun juga seperti orang yang tidak takut miskin."

Tentang keteladanan Rasulullah saw dalam sifat zuhud, Abdullah 

bin Mas'ud ra berkata, " Aku masuk menemui Rasulullah saw saat 

beliau tengah tidur di atas selembar tikar yang membekas di badan 

beliau yang mulia. Maka aku berkata,"Wahai Rasulullah, jika kami 

buatkan untukmu tilam untuk mengalasi tubuhmu dari tikar itu," beliau 

menjawab: " Apalah aku dengan dunia ini. Aku dan dunia ini hanyalah 

seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebatang pohon, 

kemudian ia pergi meninggalkannya." Beliau juga mengatakan: " Ya 

Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sebatas untuk mencukupi 

(kebutuhan saja)."

Ibnu Jarir meriwaayatkan bahwa 'Aisyah ra berkata: " Rasulullah 

saw tidak pernah merasakan kenyangnya sepotong roti gandum selama 

tiga hari berturut-turut sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau 

meninggal dunia." Diriwayatkan bahwa Anas ra berkata, 

"Sesungguhnya Fathimah ra memberikan kepada Nabi saw sepotong roti 

sya'ir, maka beliau bersabda: " ini adalah makanan pertama yang 

dimakan ayahmu sejak tiga hari yang lalu." (H.R. Ahmad).
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Bagaimana mungkin Rasulullah saw tidak menempati kedudukan 

zuhud yang tertinggi, sedangkan beliau selalu melaksanakan apa yang 

Allah kehendaki dari beliau dan apa yang Allah katakan kepadanya:

                                    

              

Artinya:
"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah 
Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga 
kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. dan karunia 
Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (Q.S. Thaha: 131)

Seorang guru menduduki tempat yang tinggi dan suci maka ia harus 

tahu kewajiban yang sesuai dengan posisinya sebagai guru. Ia haruslah 

seorang yang benar-benar zuhud. Ia pun mengajar dengan maksud 

mencari keridhaan Allah, bukan karena mencari upah, gaji, atau suatu 

uang balas jasa. Artinya, dengan mengajar ia tidak menghendaki selain 

keridhaan Allah dan menyebarkan ilmu pengetahuan.   

Pada waktu dulu guru-guru mencari nafkah hidupnya dengan jalan 

menjual buku-buku pelajaran dan menjualnya kepada orang-orang yang 

ingin membeli. Dengan jalan demikian mereka dapaat hidup. Namun 

lambat laun kemudian didirikan sekolah-sekolah dan ditentukan gaji 

guru. Pada saat itu banyak ulama dan sarjana yang menentang hal 
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tersebut dan mengkritiknya. Hal ini karena didasarkan kezuhudan dan 

ketaqwaan mereka terhadap Allah Swt. 33

Menurut Al Ghazali dalam al Ihya’ bahwa seorang guru hendaknya 

ia meneladani Nabi dalam hal tidak menerima gaji atau meminta 

imbalan apapun atas pelajaran yang ia berikan. Juga tidak bertujuan 

memperoleh balasan ataupun terimakasih dari siapapun. Maka ia 

mengajarkan ilmunya semata-mata demi keridhaan Allah dan sebagai 

upaya pendekatan diri kepada-Nya. Sedemikian sehingga ia sedikitpun 

tidak merasa  menanam budi pada peserta didiknya, walaupun memang 

seharusnya mereka berhutang budi kepadanya bahkan seharusnya ia 

sendiri harus menganggap mereka telah berbuat baik kepadanya atas 

kesediaan mereka untuk bertaqarrub kepada Allah dengan menanamkan 

ilmu pada kalbu mereka.34  

Dengan memahami larangan gaji bagi pendidik yang menjadi 

pemikiran Al-Ghazali bisa jadi merupakan salah satu upaya penghambat 

kecenderungan sifat matrealistik yang waktu itu mungkin telah 

merambah pada profesi pendidik. Namun pendapat tersebut tidak dapat 

digunakan lagi dalam pengelolaan pendidikan sekarang.35 Karena 

seorang alim atau sarjana betapa pun zuhud dan sederhana hidupnya,  

                                                          
33  Muhammad ‘Athiyyah al-Abrasyi, Prinsip-prisip Dasar Pendidikan Islam, (Bandung: CV.  

Pustaka  Setia,  2003), h.147
34  Al Ghazali, Al Ihya’ Ulum al-Din,Juz I, (Kairo:  Mu’assah al-Halabi,1967), h.  80
35  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1994), h. 78.
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tetap saja memerlukan uang dan harta untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Menurut Nashih Ulwan bahwa tujuan zuhud Nabi adalah 

mendidik generasi muslim tentang hidup sederhana dengan cara 
menerima dan mencukupkan apa adanya agar tidak terbujuk dengan 
gemerlapnya dunia sehingga melupakan kewajiban dakwah Islam dan 
juga supaya tidak terperdaya oleh dunia sebagaimana yang terjadi pada 
orang-orang sebelumnya. Selain itu Nabi juga ingin memberikan 
pemahaman kepada orang-orang munafik dan para musuh-musuhnya 
bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam dalam dakwahnya bukan 
untuk mengumpulkan harta benda, kenikmatan dan hiasan dunia yang 
cepat rusak tetapi tujuannya hanyalah mencari pahala dari Allah.36

Keteladanan Rasulullah saw dalam tawadhu' , semua orang yang 

sezaman dengan Rasullah saw sepakat bahwa beliau selalu yang 

memulai salam kepada para sahabatnya, dan selalu menghadapkan 

seluruh tubuhnya kepada orang yang berbicara kepadanya, baik anak 

kecil maupun orang dewasa. Beliau juga yang paling terakhir menarik 

tangannya ketika sedang bersalaman. Apabila beliau datang, beliau 

selalu duduk di tempat kosong yang tersedia di majelis tersebut. 

Rasulullah tidak merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan seorang 

kuli atau pengrajin, baik ketika sedang ikut membangun masjid maupun 

saat sedang menggali parit (khandaq). Beliau selalu menghadiri 

undangan baik dari orang merdeka maupun hamba sahaya. Beliau 

menerima setiap permintaan maaf orang yang meminta maaf. Beliau 

menjahit sendiri pakaiannya yang sobek, memperbaiki sendiri sandalnya 
                                                          

36 Abdullah Nasih Ulwan, Op.cit., h. 176
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yang rusak, dan membantu pekerjaan rumah tangganya. Beliau selalu 

mengikat sendiri untanya, makan bersama pelayannya, memenuhi 

kebutuhan tamunya dan orang yang membutuhkan bantuan, serta duduk 

di atas tanah.

Bagaimana mungkin beliau tidak menduduki tingkat tawadhu' yang 

paling atas, sedaangkan Allah telah menurunkan ayat kepadanya:

                   

Artinya:
  "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu,   
Yaitu orang-orang yang beriman." (Q.S. Asy-Syu'ara: 215)

Guru (pendidik) memegang peranan amat penting, bahkan berada 

pada garda terdepan dalam proses pendidikan . Keberhasilan pendidikan 

sebagian besar tergantung kepada kualitas guru baik dari penguasaannya 

terhadap materi pelajaran yang diajarkan maupun cara menyampaikan 

pelajaran tersebut secara kepribadiannya yang baik, yaitu pribadi yang 

terpadu antara ucapan dan perbuatannya secara harmonis.

Al- Mawardi memandang penting seorang guru yang memiliki sifat 

tawadhu (rendah hati) serta menjahui sikap ujub (besar kepala). Sikap 

tawadhu di sini bukanlah sikap menghinakan diri atau merendahkan diri 

ketika berhadapan dengan orang lain,  karena sikap ini akan 

menyebabkan orang lain meremehkannya. Sikap tawadhu yang 

dimaksud adalah sikap rendah hati dan merasa sederajat dengan orang 
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lain dan saling menghargai. Sikap demikian akan menumbuhkan rasa 

persamaan, menghormati orang lain, toleransi serta rasa senasib dan 

cinta keadilan.37

Dengan sikap tawadhu tersebut seorang guru akan menghargai 

muridya sebagai mahluk yang mempunyai potensi, serta melibatkannya 

dalam kegiatan belajar mengajar.  Pada perkembangannya sikap 

tawadhu tersebut akan menyebabkan guru bersikap demokratis dalam 

menghadapi murid-muridnya. Sikap demokratis ini mengandung makna 

bahwa guru berusaha mengembangkan individu seoptimal mungkin. 

Guru tersebut menempatkan peranannya sebagai pemimpin dan 

pembimbing dalam proses belajar mengajar yang berlangsung dengan 

utuh dan luwes, di mana seluruh siswa terlibat di dalamnya. Orang yang 

mampu bersikap rendah hati ini menandakan bahwa dia berjiwa besar 

dan berbudi luhur. Kebesaran jiwa seseorang ini justru terletak pada 

kesanggupannya menghargai orang lain. Karena itu orang seperti ini 

semakin dihormati dan dihargai orang lain. 

Bahkan Rasulullah saw menyatakan bahwa orang yang bersikap 

rendah hati dan ikhlas martabatnya akan semakin tinggi derajatnya di 

sisi Allah. Rasul mempraktekkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. 

Beliau senang duduk berkumpul dengan siapa pun, dari kalangan bawah 

                                                          
37 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,  2001), h. 50.
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sampai kalangan atas. Beliau gemar mendatangi shahabat-sahabatnya 

yang sakit. Rasul biasa berjabat tangan dan mendahului mengucapkan 

salam kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasul amat marah kalau 

seseorang membanggakan keturunannya. Beliau biasa membantu 

pekerjaan istrinya di dapur, bahkan pergi belanja ke pasar. Ahklak 

Rasulullah saw ini merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin.38

Orang tua pun dapat melatih anak-anak bersikap tawadhu’ (rendah 

hati) kepada pembantu rumah tangga, pengemis, teman-temanya yang 

miskin dan kalangan bawah lainnya. Anak-anak dibiasakan berkata baik 

kepada pembantu, tidak menghardik pengemis, tidak mengejek dan 

menghina teman-temannya yang miskin. Didiklah mereka rendah hati 

atau tawadhu’ semacam di atas, insya Allah dapat menjadikan anak 

kelak menjunjung tinggi sikap dan terpuji. Namun semua itu tidak akan 

berlangsung lama jika pendidik dan orang tua tidak megerjakan atau 

menempatkan sifat tawadhu’ dalam jiwa dan mengamalkannya setiap 

hari.

3. Keteladanan al-Quwad al-Jasadiyah (Kekuatan Fisik)

Tentang keteladanan Rasulullah saw dalam kekuatan fisiknya. 

Tentu saja kekuatan fisik Rasulullah saw menjadi contoh yang baik, 

karena beliau telah mengalahkan pegulat terbaik saat itu sampai tiga 

                                                          
38 M. Thalib, 50 Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 

1996), hlm. 128.
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kali, dan si pegulat itu berkata setelah kalahnya,"Aku bersaksi bahwa 

engkau adalah Rasulullah."

Bagaimana mungkin kekuatan fisik beliau tidak menjadi teladan, 

ketika beliau berhasil membuat rubuh 'Ubay bin Khalaf dari atas 

kudanya dengan melemparkan tombak dan mengenai dadanya saat 

perang uhud. Saat terjatuh, Ubay berkata sambil kesakitan," Seandainya 

Muhammad saw meludahiku, ia pasti bisa membunuhku."

Bagaimana tidak kekuatan beliau menjadi contoh, ketika para 

sahabat meminta tolong kepada beliau untuk memecahkan sebuah batu 

besar saat sedang menggali parit (Perang Khandaq). Batu itu tadinya 

tidak hancur ketika dipukul dengan palu dan kapak. Namun demikian, 

beliau mampu memecahkannya.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka seorang guru harus 

tampil sebagai teladan yang baik. Selain guru dituntut memiliki akhlak 

karimah, dan pengetahuan yang tinggi (‘alim) ia juga harus memiliki 

kekuatan fisik dan tampil sebagai sebagai sosok yang cakap dan 

altletis.39

Dalam kontek ini, seorang pendidik (guru) jika berpenampilan yang 

menarik dengan bentuik poster tubuh kuat dan energik secara psikologis 

mendorong siswa timbul rasa hormat dan mempunyai rasa empati tanpa 

                                                          
39  Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru,  (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

1999), Cet. ke-2, h. 29.
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disuruh untuk menghormati. Lain lagi ceritanya, bila seorang guru 

adalah seorang yang berpenampilan kurang menarik dan sering sakit-

sakitan sehingga dalam menyampaikan pelajaran di kelas dengan muka 

masam. Hal tersebut berakibat siswa tidak merasa nyaman dan timbul 

rasa bosan, muak, acuh-tak acuh terhadap materi pelajaran yang ia 

sampaikan. Bagai mana mungkin jika seorang guru yang sakit saraf 

mengajar murid-muridnya menjadi orang yang cerdas, sedangkan 

dirinya sendiri tidak waras. Bahkan lebih konyol jika seorang guru yang 

berjalan pincang mengajarkan pendidikan ketangkasan, seperti lari, 

lompat dan lain-lainya yang berkaitan dengan pendidikan kekuatan fisik. 

Apa jadinya, jika seorang guru tidak mampu menjadi sentral figur 

dihadapan siswanya. Ia akan kuwalahan dan tidak akan memperoleh apa 

yang diharapkan dari siswanya. Dalam kondisi seperti ini, di mana 

dalam proses belajar mengajar tidak ada yang dijadikan teladan, usaha 

pendidikan mengali fitrah atau potensi dasar sebagai sumber dasar yang 

dimiliki manusia akan terhambat. Jika ini berlangsung sepanjang proses 

pendidikan, kegagalanlah yang akan diperoleh. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa profesi guru sangat menentukan 

kelangsungan hidup suatu bangsa. Kejayaan atau kehancuran suatu 

bangsa boleh dikatakan sangat bergantung pada keberadaan guru-guru 

yang membidangi lahirnya generasi muda. Alasannya, karena potensi 

manusia akan mempunyai makna dan dapat memanfaatkan sumber daya 
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alam yang selanjutnya berguna bagi kehidupan manusia, hanya setelah 

digali melalui pendidikan, dan subyek yang paling berperan secara 

langsung dalam proses pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, seorang 

guru harus mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan harus 

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip mengajar seperti memiliki 

rasa kasih sayang, serta seorang guru hendaknya memiliki kekuatan 

fisik yang energik dan tidak sakit-sakitan. Kepandaian apapun yang 

dimiliki seorang guru akan tidak sempurna dalam mentransfer ilmunya 

bila kondisi fisiknya mengalami sakit.

C. Metode Perumpamaan

Salah satu keunikan al-Qur’an ialah segi metode pengajaran dan penyampaian 

pesan-pesannya ke dalam jiwa manusia. Metode al-Qur’an menyampaikan pesan-

pesan tersebut adalah metode yang paling singkat, mudah dan jelas. Dan salah 

satu metode pengajaran al-Qur’an yakni penyampaian melalui ungkapan matsal

(perumpamaan; jamak amtsal).40

Selain menggunakan metode bercerita dalam pendidikan atau strategi lain 

yang digunakan Nabi Muhammad saw adalah menggunakan perumpamaan. 

Misalnya, ketika menjelaskan derajat dunia di hadapan Allah swt, beliau 

                                                          
40 Abd. Rahman Dahlan, Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Qur’an (Cet. II; Bandung: Mizan, 

1998), h. 156.
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mengumpamakan dunia lebih hina daripada bangkai kambing yang jelek; kecil 

dan cacat.

Metode mengajar dalam pendidikan Islam dengan perumpamaan sangat baik 

diteladani oleh seorang guru. Dalam mengajar, untuk menghilangkan kejenuhan 

siswa, guru dapat mengambil perumpamaan tentang sesuatu yang menarik 

berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. 

Dalam beberapa literature Islam, ditemukan banyak sekali perumpamaan. 

Seperti, mengumpamakan orang yang lemah laksana kupu-kupu, orang yang 

tinggi seperti jerapah, orang yang berani seperti singa, orang yang gemuk seperti 

gajah, orang kurus seperti tongkat, orang ikut-ikutan seperti beo, dan lain 

sebaagainya. Disarankan untuk mencari perumpamaan yang baik ketika berbicara 

dengan anak didik. Sebab, perumpamaan itu akan melekat pada pikirannya dan 

sulit dilupakan. 

Aplikasi metode perumpamaan di antaranya adalah materi yang diajarkan 

bersifat abstrak, membandingkan dua masalah yang selevel, dan guru tidak boleh 

salah dalam membandingkan agar tidak membingungkan anak- didik. Metode 

perumpamaan ini dapat memberi pemahaman yang mendalam terhadap hal-hal 

yang sulit dicerna oleh perasaan. Apabila perasaan sudah disentuh, terwujudlah 

peserta didik yang memiliki akhlak mulia dengan penuh kesadaran. 

Salah satu contoh firman Allah yang berkaitan dengan perumpamaan dalam 

Al-Qur'an, yaitu:
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Artinya: "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu 
perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali 
tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu 
menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah 
mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang 
menyembah dan Amat lemah (pulalah) yang disembah. (Q.S. Al-Hajj: 73)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalatpun, 

yang lebih sepele dari itu. Merekapun tidak mampu melawan lalat dan 

mengalahkannya ketika lalat itu mengambil sesuatu dari dirinya, lalu dia hendak 

mengambilnya kembali. Hal itu hanya dari makhluk Allah yang sangat lemah 

dan hina.41

Ayat-ayat amtsal merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan 

sehari-hari terutama kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan keimanan, di dalam 

ayat-ayat amtsal dapat ditemukan berbagai karakter umat.

                                                          
41 Lihat Tafsir Ibnu Katsir, h. 399. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa hamba-Nya akan 

mengungkap makhluk-makhluk kecil, yaitu mikroba dan lalat digolongkan ke dalam salah satu jenis 
mikroba. Mikroba tidak dapat dilihat kecuali melalui mikroskop yang diperbesar ribuan kali. Apabila 
mikroba ini menyerang tubuh seorang pakar yang beribadah kepada selain Allah, maka apakar ini tidak 
mampu menyelamatkan dirinya dari makhluk yang sangat kecil itu kecuali jika Allah menghendaki. 
Para pakar yang sadar mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan mereka yang palsu berada dalam titik 
nadhir kelemahan dan merekapun menyadari bahwa dirinya adalah hamba-hamba Allah.

Walaupun demikian, ada saja sementara orang yang mempertuhan para pakar dengan menaati 
mereka dalam mendurhakai Allah swt, misalnya dengan menyifati pakar-pakar dengan sifat yang 
hanya layak diberikan kepada Allah semata. Disamping itu, mereka pun tetap menyeru Tuhannya yang 
palsu pada saat senang dan susah, meminta bantuan dan pertolongan, dan menyembah mereka dengan 
berbagai bentuk ibadah, bak mereka masih hidup maupun sudah mati. Ya Allah, janganlah Engkau 
menyesatkan kalbu kami setelah Engkau menunjukkan kami.
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Al-Quran juga  telah memberikan dan menunjukkan beberapa bukti tentang 

kebenaran dan keesaan Tuhan. Namun demikian, kesombongan seringkali 

mendorong seseorang untuk membangkitkan keraguan dan mengacaukan 

hakikat-hakikat tersebut dengan berbagai kerancuan yang dibungkus eksistensi 

al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, namun sebagian 

umat manusia masih ada yang mengingkari al-Quran sebagai pedoman hidup 

manusia. Al-Quran merupakan seruan Allah kepada seluruh umat manusia. 

Kebenarannya tidak diragukan lagi, nyata  di hadapan kita namun masih ada 

sebagian orang yang mengupayakan kebathilan untuk menginkari hakikat-

hakikatnya. Sehingga mereka selalu membungkam intrik-intrik nya secara 

kongkrik dan realitas serta menghadapi mereka dengan 

menggunakan uslub bahasa yang memuaskan, argumentasi yang pasti dan 

bantahan yang tegas.42

D. Metode Kisah

                               

       

Artinya: "mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli 
sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak 
melenyapkan kedudukan kamu yang utama.43" (Q.S. Thaha: 63) 44

                                                          
42 Maulana Hasanuddin, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, (cet. VI; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 

2001), h. 427.
43 kedatangan Musa a.s dan Harun a.s. ke Mesir itu ialah hendak menggantikan kamu sebagai 

Penguasa di Mesir. sebagian ahli tafsir mengartikan thariqah di sini dengan keyakinan (agama).
44 Depag RI, Op. Cit, h. 437
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Kata       dalam ayat tersebut ialah kedudukan, bukan cara ataupun jalan. 

Yang mengisahkan kisah Musa dan Harun bersama tukang sihir Fir'aun. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, tukang sihir itu ialah tukang sihir yang piawai, sangat 

berpengalaman dalam masalah sihir, keduanya hendak mengalahkan 

mengalahkan musa dan harun serta kaumnya pada hari ini, lalu mereka 

menguasai manusia, diikuti oleh masyarakat, memerangi fir'aun dan tentaranya, 

serta mengusirmu dari negerimu.45

Dan keduanya (tukang sihir dan Fir'aun) hendak melenyapkan 

kedudukanmu yang utama, " Yakni, keduanya akan mencerai beraikan kita 

dengan sihirnya sehingga kekuasaan menjadi milik keduanya. Merekapun akan 

melenyapkan kerajaan-kerajaan dan kehidupan kita serta memalingkan perhatian 

manusia dan kita. Kemudian keduanya dan Bani Israil akan menguasai harta 

kekayaan kita dan kita pun tidak memiliki kekuasaan dan kehidupan yang 

menyenangkan.46

Pada ayat berikutnya menjelaskan bahwa, Nabi Musa as. Memerintahkan 

untuk melemparkan apasaja yang dipegang oleh sihir-sihir itu, agar orang-orang 

mengetahui tipu daya mereka. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat terbang kepada 

Musa seakan-akan ia merayap cepat seperti shir. Hal itu terjadi karena Musa 

member air raksa pada tali dan tongkatnya. Tongkat musa as. Berubah menjadi 

ular yang sangat besar, mengerikan, berkaki, berleher, berkepala, dan bergigi 
                                                          

45 Tafsir Ibnu Katsir jilid III,  Op. Cit, h. 251
46 Ibid…, h. 252
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taring. Ular Musa mengejar tali dan tongkat para tukang sihir, kemudian tali dan 

tongkatnya dilahap oleh ular Musa tersebut. Denagn demikia, tegaklah mukjizat, 

menjadi jelaslah dalil, nyatanya kebenaran, dan batillah sihir. Karena itu, Allah 

berfirman, "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu merupakan tipu daya 

tukang sihir. Dan tidak akan menang tukang sihir itu, darimana saja ia datang. 

"47

Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisahkan orang-orang terdahulu 

yang dapat kita ambil suatu hikmah dan pelajaran yang positif. Contoh lain

misalnya kisah Qarun pada masa Nabi Musa dan Fir'aun, Alah swt berfirman:

                           

                                   

Artinya "Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa48, Maka ia Berlaku 
aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya 
perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah 
orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah 
kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
terlalu membanggakan diri". (Q.S. Al-Qashash: 76)49

Dalam tafsir Al-Mishbah, Kelompok awal ayat-ayat surah ini berbicara 

tentang Musa dan Fir'aun. Disana dipaparkan kekuatan dan kekuasaan serta 

bagaimana keduannya berakhir dengan kemusnahan saat dibarengi oleh 

kedurhakaan dan penganiayaan serta kejauhan dari hidayah Allah. Kini melalui 

kelompok ayat-ayat ini, ditampilkan kisah Qarun dengan memaparkan kekuatan 
                                                          

47 Ibid…,h. 253
48 Qarun adalah salah seorang anak paman Nabi Musa a.s.
49 Depag RI, Op. Cit, h. 555 
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harta dan pengetahuan yang juga berakhir dengan kebinasaan saat disertai oleh 

kedurhakaan dan keangkuhan.

Kisah ini ditampilkan sebagai peringatan kepada kaum musyrikin Mekah 

yang menindas kaum muslimin antara lain disebabkan oleh kekayaan yang 

mereka miliki. Di sisi lain, mereka percaya bahwa kekayaan adalah pertanda 

keterbebasan dari siksa. Mereka misalnya berkata:" kami mempunyai harta dan 

anak-anak lebih banyak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan 

disiksa". (Q.S. Saba': 35). Dari sini ayat-ayta tentang Qarun ditampilkan untuk 

membuktikan kekeliruan mereka. 

Ayat diatas memulai kisah Qarun, tanpa menyebut kapan dan dimana 

terjadinya peristiwa yang akan diuraikan ini. Kapan, siapa, dan dimanapun, yang 

jelas inilah akibat buruk yang dapat dipahami oleh sikaya yang angkuh. Allah 

berfirman: sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa yang hidup 

semasa dengan beliau dan konon adalah anak paman Nabi Musa, yakni dari 

keluarga Nabi yang terhormat. Qarun durhaka lalu serta merta ia berlaku aniaya 

kepada mereka sehingga melampaui batas dalam keangkuhan dan penghinaan 

terhadap Bani Isra'il. Ia adalah seorang yang kami anugerahi nikmat dengan 

memasukkannya ke dalam kelompok kaum Nabi Musa, dan kami telah 

menganugerahkan pula kepadanya tumpukan harta yakni gudang-gudang tempat 

penyimpanan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah 

orang yang kuat-kuat. Itupun baru kuncinya, adapun harta kekayaannya, maka 

mungkin tidak dapat dipikul oleh orang yang sangat banyakpun.
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Setelah ayat di atas menjelaskan sebab keangkuhannya, kini ayat di atas 

menguraikan sikap beberapa orang dari Bani Isra'il yang menasihatinya yakni 

ketika kaumnya berkata kepadanya: " hai Qarun, janganlah engkau terlalu 

bangga dengan harta kekayaan yang engkau miliki, kebanggaan yang 

menjadikanmu melupakan Allah yang menganugerahkan nikmat itu. 

Sesungguhnya Allah tidak mneyukai yakni tidak memperlakukan perlakuan 

kekasih kepada yang dikasinya terhadap orang-orang yang terlalu 

membanggakan diri lagi kebanggaan itu dalam kepribadiannya."

Qarun dinamai korah dan disebutkan bahwa ia bersama dua temannya 

mengajak orang-orang untuk memberontak terhadap Musa, dan pada akhirnya" 

Terbelahlah tanah dibawah mereka dan bumi membuka mulutnya dan menelan 

mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada korah 

dan dengan segala harta milik mereka. 

Metode kisah atau cerita juga digunakan oleh Nabi Muhammad saw dalam 

mengajar. Rasulullah saw sering kali bercerita tentang keadaan suatu kaum atau 

seseorang. Metode pendidikan akhlak yang disampaikan oleh beliau dengan 

membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi kisah-kisah umat terdahulu, supaya 

diambil pelajaran dan iktibar darinya. Seseorang yang taat dan patuh mengikuti 

beliau akan mendapat kebahagiaan. Sebaliknya, seseorang yang durhaka akan 

mendapat siksa, seperti kisah Qarun yang bakhil dan kisah Musa yang berbuat 

baik kepada putrid Nabi Syu'aib, dan lain sebagainya. 
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Metode kisah lebih mudah dipahami oleh siswa dan menjadi daya tarik 

tersendiri. Siswa akan lebih focus mendengarkan seorang guru yang bercerita 

daripada guru yang hanya sekedar membaca atau mendikte materi pelajaran 

untuk dicatat oleh siswa. Metode kisah dipergunakan dengan efektif untuk semua 

tingkat umur. Nabi Muhammad saw adalah sosok guru sejati yang juga sebagai 

pencerita yang hebat. Beliau senantiasa mempu bertindak dan berkata-kata 

dengan melihat kemampuan berpikir dan konteks yang dialami oleh anak didik.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud denagn metode 

cerita atau kisah adalah menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan 

kepada anak didik. Sehingga, dengan cerita tersebut, dapat disampaikan pesan-

pesan yang baik. Dengan proses belajar mengajar, maka metode bercerita 

merupakan cara yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pesan atau 

materi pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak didik.50

Metode bercerita merupakan salah satu metode yang banyak dipergunakan 

di sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga SMA. 

Tentu saja, kadar bercerita dari masing-masing jenjang pendidikan tersebut 

berbeda. Cerita untuk siswa TK harus berbeda dengan cerita untuk siswa SD, 

SMP, dan SMA. Begitu pula dengan teknik penyampaiannya. Jika dijenjang TK 

guru dapat menjadi cerita sebagai pelajaran utama, maka di tingkat yang lebih 

tinggi cerita hanya disisipkan di sela-sela materi yang disampaikan, sehingga 

membuat siswa tetap semangat dan tidak bosa dalam menerima pelajaran.

                                                          
50 Sitiava Rizema Putra, Metode Pengajaran Rasulullah SAW, (Diva Press: Jakarta, 2016), h. 

193
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E. Metode Targhib dan Tarhib

                            

      

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 
jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 35)51

Kata    mirip maknanya dengan washilah, yakni sesuatu yang 

menyambung sesuatu dengan yang lain. Wasilah ialah sesuatu yang 
menyambung dan mendekatkan sesuatu dengan yang lain, atas dasar keinginan 
yang kuat untuk mendekat.52

Dalam ayat ini, peneliti mengimplikasikasikan ke dalam suatu metode 

pendidikan Islam yakni targhib. Targhib ialah janji yang disertai dengan bujukan 

dan membuat senang terhadap sesuatu maslahat,kenikmatan atau kesenangan 

akhirat yang pasti baik, serta bersih dari segala kotoran yang kemudian 

diteruskan dengan melakukan amal saleh dan menjauhi kenikmatan sepintas yang 

mengandung bahaya atau perbuatan yang buruk.53

Ayat tersebut mengandung suatu janji Allah kepada orang-orang yang 

beriman hendaklah bersungguh-sungguh mencari jalan yang mendekatkan diri 

kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

                                                          
51 Depag RI, Op. Cit, h. 150
52 Tafsir Al-Mishbah vol. 3, Op. Cit, h. 87
53 Abdurrahman an-Nahlawi, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Aslibuha, terj. Herry Noer Ali, 

Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam,( Bandung : Diponegoro, 1992) h. 412.
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Model taghib ini telah banyak diterapkan oleh Al-qur'an dibanyak ayatnya 

dan efek positif dari keberhasilannya pun telah dirasakan nikmatnya. Kalau saja 

para pendidik mampu meengemas metode targhib tersebut menjadi satu 

pendekatan baru dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan akhlak, tentu 

dunia pendidikan akan mengalami satu loncatan kemajuan yang jauh.54

Metode targhib yang diungkapkan Al-qur'an telah banyak mengubah diri 

manusia, dari yang takut menjadi berani, dari bakhil menjadi pemurah, dari 

pendusta menjadi jujur, dari zalim menjadi adil, dari benci menjadi sayang, dari 

lupa menjadi ingat, dari buruk menjadi baik, dari dosa mnejadi ampunan, dan 

seterusnya.55

Dalam Al-qur'an, Tarhib adalah upaya menakut-nakuti manusia agar 

menjauhi dan mneinggalkan suatu perbuatan. Landasan dasarnya adalah 

ancaman, hukuman, sanksi, dimana hal tersebut adalah penjelasan sanksi dari 

konsekuensi meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan dari ajaran 

agama. Sama halnya dengan targhib, metode tarhib yang dimaksud pada 

penelitian ini merupakan tarhib yang bersumber dari Allah swt. Semua tarhib 

yang disampaikan Allah kepada manusia bersifat ancaman yang disampaikan 

dalam proses mendidik manusia.

Namun, tarhib bukanlah hukuman itu sendiri, metode tarhib berbeda 

dengan hukuman. Tarhib adalah proses atau metode dalam menyampaikan 

                                                          
54 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 116
55 Ibid…
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hukuman, dan tarhib itu sendiri ada sebelum suatu peristiwa terjadi. Sedangkan 

hukuman adalah wujud dari ancaman yang ada setelah peristiwa. Contoh ketika 

anak didik dilarang menggunakan narkoba, kemudian diiringi dengan penjelasan 

secara detail suatu gambaran yang dapat menakut-nakuti agar peserta didik tidak 

menggunakan narkoba. Maka upaya tersebutadalah metode tarhib sedangkan 

wujud dari sesuatu yang berefek menakut-nakuti tadi adalah hukuman, misalnya 

dihukum dengan dikeluarkan dari sekolah.

Kalmat-kalimat tarhib yang biasa diungkapkan dalam Al-Qur'an, salah 

satunya ialah firman Allah swt:

                              

                    

Artinya: "orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada 
Tuhan mereka56siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan 
mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; Sesungguhnya azab 
Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. (Q.S. Al-Isra' : 57)57

Qatadah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata," Ayat ini diturunkan 

berkenaan dengan sekelompok bangsa Arab yang menyembah segolongan jin. 

Kemudian jin-jin itu masuk Islam, sementara manusia yang menyembahnya tidak 

mengetahui keislaman para jin. Maka diturunkan ayat ini." Adapula yang 

mengatakan, " yang dimaksud ialah malaikat, Uzair, dan Almasih." Pendapat lain 

mengatakan, "matahari dan bulan." Pendapat yang benar ialah pendapat Ibnu 

                                                          
56 Nabi Isa a.s., Para Malaikat dan 'Uzair yang mereka sembah itu menyeru dan mencari jalan 

mendekatkan diri kepada Allah.
57 Depag RI, Op. Cit, h. 392
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Mas'ud yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Hal ini karena maksud dari kata الوسیلة dalam 

ayat tersebut."mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka ." Ibnu Jarir 

mengatakan, "Yang dimaksud dengan wasilah ialah kedekatan." Qatadah 

berkata," Oleh karena itu, Allah berfirman," Siapa diantara mereka yang lebih 

dekat."58

Firman Allah Ta'ala, " mereka mengharapkan rahmat-Nya, dan takut 

terhadap azab-Nya." Tidak sempurna ibadah kecuali disertai khauf dan raja'. 

Rasa takut mencegah seseorang dari mengerjakan kemaksiatan. Dan rasa optimis 

dapat mendorong untuk melakukan ketaatan.59

Metode tarhib ini banyak ditemukan pada ayat-ayat di setiap surat dalam 

Al-Qur'an. Metode tarhib bisa disebut sebagai kebalikan dari metode sebelumnya 

yaitu metode targhib. Oleh karena itu, metode ini juga amat penting dalam proses 

pendidikan manusia. Dalam dunia pendidikan, metode tarhib member efek rasa 

takut untuk melakukan suatu amal. Pendidikan yang menggunakan metode tarhib 

adalah pendidikan yang melihat manusia tidak saja pada aspek akal dan jasmani, 

tapi juga melihat aspek hati atau jiwaa manusia. Metode ini memanfaatkan sifat 

takut yang ada pada diri manusia. Rasa takut yang ada pada diri manusia tersebut 

dididik menjadi takut yang bermakna tidak berani melakukan kesalhan atau 

pelanggaran, karena ada sanksi dan hukumannya.60

                                                          
58 Tafsir Ibnu Katsir jilid III, Op. Cit, h. 73
59 Ibid…
60 Ulil Amri Syafri, Op. Cit, h. 120
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Seperti yang telah disebutkan bahwa Targhib dan Tarhib merupakan alat 

pendidikan yang berfungsi untuk menumbuhkan motivasi bagi siswa dalam 

mempelajari serta mengamalkan pendidikan agama Islam. Maka perlu kiranya 

menelaah tentang relevansi antara motivasi dengan pendidikan agama Islam. 

Dalam dunia pendidikan belajar dan motivasi selalu mendapat perhatian khusus 

bagi mereka yang belajar dan mengajar. Pertanyaan yang sering kali muncul 

ialah bagaimana memotivasi seseorang mempelajari apa yang harus dipelajarinya 

? Dalam kehidupan sehari-hari dijumpai orang-orang dengan penuh antusias 

melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Sedang dipihak lain ada yang tidak 

bergairah dan bermalas-malas. Motivasi sendiri adalah menciptakan kondisi 

sedemikian rupa sehingga anak didik mau melakukan apa yang dapat 

dilakukannya.61Motivasi sebagai suatu proses mengantarkan murid kepada 

pengalamanpengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar dan 

bersemangat dalam mencari ilmu, motivasi adalah unsur yang paling utama 

dalam proses mencari ilmu tersebut.62

Hal yang menarik adalah bahwasanya motivasi menjadi salah satu metode 

yang digunakan oleh Allah untuk merangsang manusia agar berperilaku sesuai 

dengan kehendak dan ridlonya. Menurut hemat penulis jika kita teliti, maka 

sebenarnya gaya bahasa dan ungkapan dalam firman-firman Allah dalam Al-

Qur’an menunjukkan fenomena bahwa firman Allah itu sesungguhnya 

                                                          
61 S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Bandung : Jemmars, 1987), h. 34
62 Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, (Jakarta : Bina Aksara, 1981), h. 11
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mengandung nilai metodologis yang mempunyai corak dan ragam sesuai tempat 

dan waktu serta sasaran yang dihadapi. Namun yang sangat esensial adalah 

firmannya itu senantiasa mengandung hikmah kebijaksanaan dan motivasi yang 

secara metodologis disesuaikan dengan kecendrungan / kemampuan kejiwaan 

manusia yang hidup dalam situasi dan kondisi tertentu yang berbeda-beda.63

Kecendrungan jiwa dalam situasi dan kondisi yang berbeda itulah yang 

diperhatikan oleh Allah dan mengarahkannya pada sasaran akal pikiran manusia. 

Jadi metode yang dipergunakan oleh Allah adalah metode pemberian 

alternatif-alternatif menurut akal pikiran yang masing-masing tidak sama. Dari 

seluruh metode tersebut muaranya adalah penciptaan motivasi. Sebagai contoh 

dalam memberikan perintah dan larangan (imperatif dan prefentif) senantiasa 

diperhatikan kadar kemampuan masing-masing hambanya, sehingga taklif 

(beban) nya berbeda-beda meskipun dalam tugas yang sama.64 Demikian juga 

dalam konteks belajar mengajar pesan-pesan Targhib wa Tarhib harus 

dimplementasikan dalam kerangka yang tepat.

                                                          
63 Mohammad Fadhil Al-Djamaly, Tarbiyah Al-Insan Al-Jadid, (Tunisia : Ma’tabah AlI’tihad 

Al-A’lam, 1967), h. 11
64 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta : Bumi Akasara, 2000), h.  63
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut:

Metode Pendidikan Islam terdapat dalam Al-Qur'an sangat urgent dalam 

pembentukan karakter seorang anak. Misalnya, metode pembiasaan yang dapat 

menumbuhkan sikap (afektif) seorang anak untuk melakukan aktivitas yang baik 

melalui pembiasaan yang positif. Kemudian, metode keteladanan metode ini 

dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang 

termasuk dalam kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku 

(behavioral). Untuk mempertegas keteladanan Rasulullah saw itu al-Qur�an 

lebih lanjut menjelaskan akhlak Nabi Muhammad yang disajikan secara tersebar 

di berbagai ayat dalam al-Qur�an. Adapun Metode pendidikan seperti metode 

kisah, perumpamaan, targhib wa tarhib lebih utama di lakukan dalam proses 

belajar mengajar, agar menumbuhkan semangat belajar peserta didik dalam 

memahami ilmu yang disampaikan dan direalisasikan dalam bersikap. 
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B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis sampaikan saran-saran 

sebagai berikut:

1. Hendaklah pendidik menggunakan metode pembelajaran atau cara 

penyampaian materi-materi pembelajaran yang tepat yang terdapat dalam 

Al-Qur'an serta dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa supaya 

mereka selalu belajar dan tekun dalam belajar dan mampu meningkatkan 

prestasi belajar mereka.

2. Untuk peserta didik, hendaknya tetap tekun dan rajin dalam belajar tidak 

hanya dalam pelajaran umum, tetapi juga dalam pengetahuan Islam 

terutama belajar Al-Qur'an agar memiliki bekal yang kuat untuk masa 

depan. 

3. Untuk generasi intelektual Muslim diharapkan lebih giat lagi dalam 

mengkaji kandungan isi Al-Qur'an khususnya mengenai metode 

Pendidikan Islam untuk lebih mengembangkan pesan-pesan yang terdapat 

pada kandungan Al-Qur'an dan cara penyampaian materi yang merujuk 

pada Al-Qur'an.

4. Untuk orang tua, hendaknya membantu anak untuk mengarahkan 

pendidikan di lingkungan keluarga untuk mencapai tujuan pendidikan.
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