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ABSTRAK 

Al-Qur‟an   adalah   kalam   Allah   yang   diturunkan   kepada   Nabi 

Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Qur‟an ditulis 

pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada manusia 

secara mutawatir, serta dibaca dan dipelajari. Dalam Al-Qur‟an 

banyak terdapat nilai-nilai pendidikan, termasuk dalam surat Al-

waqi‟ah. Nilai pendidikan adalah suatu yang berharga bagi manusia, 

karena nilai pendidikan meliputi nilai pendidikan moral, dan nilai 

agama, sehingga tersimpul dalam tujuan pendidikan, yakni untuk 

membina kepribadian seseorang untuk bekal di akhirat nanti. Adapun 

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam 

apa saja yang terkandung dalam surat Al-waqi’ah dan nilai-nilai 

pendidikan Islam apa yang masih terimplementadi di era sekarang. 

Penelitian ini bersifat Library Research dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis. Untuk menguraikan surat Al-Waqi‟ah,  penulis  

hanya  mefokuskan  pada  tafsir :  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 

dan Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dantafsirnya. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat 

dalam surat Al-waqi’ah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 

Nilai pendidikan aqidah tentang keyakinan seseorang akan terjadinya 

kiamat. Nilai pendidikan akhlak tentang ejekan dan sikap hidup 

berlebih-lebihan, berfoya-foya, angkuh dan melupakan Allah sebagai 

pemberi nikmat dan mengabaikan-Nya. Sifat ini termasuk ke dalam 

akhlak tercela yaitu suatu perbuatan yang tidak disukai Allah atau 

perbuatan yang tidak baik yang tidak dibenarkan oleh Allah swt. Nilai 

pendidikan ibadah tentang pembalasan bagi orang-orang yang 

mendapatkan nikmat, yang selalu melaksanakan perintah Allah swt, 

dan meninggalkan larangan Allah. Nilai pendidikan sosial bahwa 

orang yang selalu menjaga persatuan dan kesatuannya dalam hidup 

bermasyarakat, maka hidupnya akan damai, dan bagi mereka yang 

selalu menjaga kesatuannya maka mereka akan memperoleh 

kenikmatan di akhirat kelak. Semua nilai tersebut dapat kita amalkan 

dengan cara melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi semua 

larangan-Nya. Oleh karena itu nilai-nilai pendidikan Islam sangatlah 

penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan ketakwaan kepada 

Allah SWT. 
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MOTTO 

                       

                      

Artinya : 1. Apabila terjadi hari kiamat 2. tidak seorangpun dapat 

berdusta tentang kejadiannya 3. (Kejadian itu) merendahkan (satu 

golongan) dan meninggikan (golongan yang lain) 4. apabila bumi 

digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya 5. dan gunung-gunung dihancur 

luluhkan seluluh-luluhnya 6. maka jadilah ia debu yang 

beterbangan(Q.S Al-Waqi’ah) 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Bandung :Syamil Cipta Media,2005), hal. 28  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman saat memahami maksud 

dari skripsi ini terlebih dahulu perlu adanya penjelasan istilah-

istilah dalam judul.Adapun judul yang adadalam skripsi 

ini,”NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SURAT 

AL-WAQI’AH DAN PENGIMPLEMENTASIANNYA DI 

ERA SEKARANG”. 

1. Nilai Pendidikan Islam 

Menurut Ruqaiyah M. berpendapat nilai-nilai pendidikan 

Islam adalahadapada determinasiyangterdiri dari cara 

pandang, aturan dan norma yangadapadapendidikanIslam 

yang selalu berkaitan dengan akidah,ibadah, syariah, dan 

akhlak.
1
Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-

nilaipendidikan Islamadalah ciri khas, sifat yang melekatyang 

terdiri dari aturan dan cara pandang yang dianut agama Islam. 

2. Surat Al-Waqi’ah 

Surat Al-Waqi‟ah merupakan salah satu surat yang 

turun sebelum Nabi saw berhijrah ke Madinah, demikian 

pendapat mayoritas pakar ilmu Al-Qur‟an. Sementara ulama 

berpendapat bahwa ada beberapa ayat yang turun setelah Nabi 

saw berhijrah.
2
 

Surat Al-Waqi‟ah merupakan surat yang ke 56 dari 114 

Surat, setelah Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman juga 

menjelaskan tentang tiga golangan, yaitu golongan kanan 

alangkah mulianya golongan kanan itu, golongan kiri 

alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan golongan 

terdahulu beriman, yaitu orang yang mukmin segala bidang 

kebajikan. 

                                                      
1 Ruqaiyah M, Konsep Nilai dalam Pendidikan 

Islam, (Padangsidimpuan: Makalah STAIN Padangsidimpuan, 2006), h. 12 
2 Quraish Sihab, Tabsir Al-misbah, (Jakarta : Lentera Hati,2002), h. 541. 
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Surat Al-Waqi‟ah ini adalah salah satu surat yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an yang di dalamnya mengandung 

banyak pelajaran dan pendidikan yang bermanfaat bagi 

manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. 

Keutamaan surat Al-Waqi‟ah adalah orang yang selalu 

membaca surat ini setiap malam tidak akan tertimpa 

kemiskinan selama-lamanya dan orang yang selalu 

membacanya setiap malam sebelum tidur kelak akan bertemu 

Allah Azza Wa Jalla dengan wajah berseri-seri bagaikan 

bulan purnama. Disunnahkan untuk dibaca dihari apa saja 

terutama di hari jum‟at, pada hari senin, maka atas izin Allah 

swt segala keinginan akan terkabul, serta para musuh para 

pelaku kezaliman, dan pelaku kejahatan akan binasa.
3
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi dasar pijakan penulis dalam memilih 

judul Nilai-nilai Pendidikan dalam Surat Al-Waqi‟ah, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian pertama ayat 1-6 menceritakan tentang dahsyatnya 

peristiwa kiamat, ketika bumi di goncangkan dengan 

dahsyatnyadan gunung di hancurkan hingga menjadi debu 

yang beterbangan. 

2. Bagian kedua ayat 7-14 menceritakan bahwa manusia 

dihari kebangkitan akan terbagi menjadi kelompok besar, 

yaitu golongan kanan, golongan kiri dan al muqorrobun 

(orang yang dekat disisi Allah). Golongan al muqorrobun 

ini sebagian besar orang dahulu dan sebagian kecil dari 

orang di akhir zaman. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk 

dan pedoman bagi manusia dalam menata perjalanan hidupnya di 

dunia sampai akhirat.Al-Qur‟an bukan sekedar mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur 

                                                      
3 Haidar Ahmad Al-a‟raj, mukjizat Surah-surah Al-Qur‟an,(Jakarta :Pustaka 

Zahra, 2005), h. 92-93. 
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hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.Al-

Qur‟an jugamengatur dan memimpin semua segi kehidupan 

manusia demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.Al-Qur‟an 

ditunjukan sebagai penerangbagi kehidupan manusia, agar ia 

mampu menggunakan seluruh potensi baiknya untuk 

mengembangkan daya fikir dan mencari kebenaran sekaligus 

menjadi khalifah (pemimpin) bumi ini. 

َق ثَعۡ  ۡٛ ُۡ فَ َسفََع ثَۡعَعُى َٚ ئَِف ٱۡۡلَۡسِض 
َٰٓ ُۡ َخٍَ  َٛ ٱٌَِّزٞ َعَعٍَُى ُ٘ ُۡ فِٟ َٚ ُو َٛ ٖذ ١ٌَِّۡجٍُ ٖط َدَسَع 

 ُُُۢ ِؽ١ ُۥ ٌََغفُٛٞس سَّ ئَِّٔٗ َٚ ِعمَبِة  ٌۡ َّْ َسثََّه َعِش٠ُع ٱ ۗۡ ئِ ُۡ ُى بَٰٓ َءارَى  َِٔٙ٘   

Artinya :. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-

penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 

tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang(Q.S. Al-An‟am: 165)
ٗ

 

 

Tampak jelas bahwa Al-Qur‟an adalah wahyu dan risalah 

serta petunjuk yang nyata bagi manusia.
5
 

Al- Qur‟an diturunkan Allah melalui malaikat Jibril secara 

bertahap atau secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad 

saw, untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi 

umat manusia agar kehidupan manusiatersebut lebih terarah.Umat 

manusia wajib mengimaninya agar mendapatkan kenikamatan dan 

kebahagiaan baikdi dunia maupun di akhirat kelak. 

Memegang teguh kitab (Al-Qur‟an) merupakan konsep dasar 

yang paling penting dalam persiapan keimanan seorang 

muslim,karena konsep dasar inilah yang akan mengarahkan 

perjalanan pergerakan Islam mencapai tujuannya berdasarkan 

tuntutan syari‟at dan melindunginya dari kesesatan.
6
Karena kitab 

adalah nama kedua dari Al-Qur‟an, nama ini sering disebut di 

                                                      
4Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya,Ji;id IX...,h. 647-648.  
5 Choirrudin Hadhiri,Klasifikasi Kandungan Al-Qur‟an, (Jakarta :Gema 

Insani,2005), h. 2. 
6  Abdul Qadir Abdul Aziz, Berpegang Teguh Kepada Al-Qur‟an dan 

Berpegang Teguh Kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah,(Jakarta :Daar Al-Akhilla, 

2004), h. 12. 
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dalam Al-Qur‟an berada di urutan sesudah Al-Qur‟an. Dari nama 

Al-Qur‟an dan kitab yang di berikan Allah ini tersirat makna Adh-

Dhamm (mengumpulkan) dan Al-Jam (menghimpun). Kata Al-

Qur‟an diambil dari kata Qira‟ah, sebagaimana pendapat Imam 

Ar-Raghib, Qira‟ah yang artinya mengumpulkan huruf-huruf dan 

kalimat-kalimat sebagian dengan sebagian yang lain dalam 

bacaan. Sementara itu kitab berasal dari Kitabah, berarti 

menghimpun sebagian huruf dengan sebagian yang lain melalui 

tulisan.
7
 

Dari sekian banyak surat yang terdapat dalam Al-Qur‟an 

hampir semua surat mengandung Nilai-Nilai Pendidikan Islam, 

yang diantaranya yaitu, Surat Yunus, An-Nahl, Al-A‟la, Al-Alaq, 

dan masih banyak surat-surat lainnya yang mengandung Nilai-

Nilai Pendidikan termasuk Surat Al-Waqi‟ah yang ingin penulis 

teliti.Menjelaskan tentang kekuasaan Allah mengatur segala 

urusan ciptaan-Nya. Dalam surat Al-Waqi‟ah ini juga terdapat 

banyak sekali fadhilah ataupun keutamaan bagi para pembaca dan 

yang mengamalkan nya. Adapun diantaranya adalah Memiliki 

keistimewaan di sisi Rasulullah SAW. Sebab, surat ini membuat 

Nabi beruban. Dalam sebuah hadits, Ibn Abbas RA berkata “Abu 

Bakar ash-Shiddiq berkata kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, 

engkau telah beruban. Beliau berkata, „Aku beruban kaena surat 

Hud, al-Waqi‟ah, al-Mursalat, an-Naba , dan at-Takwir. 

Dijauhkan dari kemiskinan,Rutin membaca surat Al-Waqi‟ah 

dapat membuat seseorang  dijauhkan dari kemiskinan. Hal ini 

sesuai dalam hadits, AbSyari‟lah bin Mas‟ud RA berkata, saya 

mendegar Nabi SAW bersabda, Barang siapa membaca surat Al-

Waqi‟ah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kefakiran 

selamanya. Jika surat Al Waqiah dibaca sebanyak 14 kali seusai 

sholat Ashar maka orang tersebut akan mendapatkan kekayaan 

yang berlimpah dan tidak akan ada habisnya. Seperti yang telah 

dijelaskan dalam suatu hadits yang berbunyi, "Ajarkanlah surah 

Al-Waqi‟ah kepada isteri-isterimu. Karena sesungguhnya ia 

                                                      
7 Abdul Qadir Abdul Aziz, Berpegang Teguh Kepada Al-Qur‟an dan 

Berpegang Teguh Kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah,(Jakarta :Daar Al-Akhilla, 

2004), h. 20. 
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adalah surah Kekayaan." (Hadis riwayat Ibnu Ady). pendidikan-

pendidikan Islam lainnya, seperti pendidikan akhlak, ibadah dan 

sosial, yang sangat di butuhkan bagi umat manusia dalam 

menjalani kehidupan di dunia hingga kelak di akhirat. Menurut 

Fazlur Rahman bahwa tujuan pokok Al-Qur‟an adalah ajaran 

moral. Jika melihat kebelakang, keadaan di mana pertama kali Al-

Qur‟an diturunkan, maka akan ditemui masyarakat Makkah yang 

penuh dengan berbagai problem sosial. Dari yang paling kronis 

berupa praktek-praktek penyembahan kepada berhala-berhala, 

eksploitasi terhadap oranng-orang miskin, penyalahgunaan dalam 

perdagangan, serta pada tidak adanya tanggung jawab umum 

terhadap masyarakat. Merespon situasi masyarakat seperti itu, Al-

Qur‟an meletakkan ajaran tauhid atau ketuhanan Yang Maha Esa, 

dimana setiap manusia harus bertanggung jawab kepada-Nya, dan 

pemberantasan kejahatan sosial dan ekonomi dari tingkat yang 

paling bawah sampai ketingkat yang paling atas. 

Sangatlah penting bagi kita untuk belajar tentang pendidikan 

akidah, akhlaq, ibadah dan sosial, karena pada dasarnya kita hidup 

di dunia ini harus tau tentang siapa yang menciptakan kita beserta 

seluruh jagad raya ini, dan setelah itu juga kita harus belajar 

tentang akhlak, karena semasa kita hidup di dunia ini ada 

aturannya dan etikanya, bagaimana kita berakhlak kepada Sang 

Maha Pencipta, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua. 

Karena akhir-akhir ini semakin banyak anak yang tidak berakhlak 

kepada kedua orang tua nya, seperti halnya melawan orang tua, 

melawan guru disekolah dan masih banyak contoh-contoh belum 

tercapainya pendidikan akhlak itu sendiri. 

Kajian tentang nilai pendidikan yang terdapat dalam Al-

Qur‟an sudah banyak yang meneliti diantaranya: Konsep Ayah 

dalam Pendidikan Anak (kajian Surat Luqman Ayat 12-

19).
8
Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam tentang kajian Surat Al-Waqi‟ah dengan judul “ Nilai-

Nilai Pendidikan Islam Dalam Surat Al-Waqi‟ah.Untuk 

menguraikan surat Al-Waqi‟ah, penulis hanya memfokuskan 

                                                      
8Fadhli, Konsep Ayah Dalam Pendidikan Anak (Kajian Surat Luqman Ayat12-

19), (Banda Aceh: 2014).  



 6 

kedua tafsir yaitu: Kitab tafsir Al-Misbah karangan Quraish 

Shihab, dan Al-Qur‟an dan Tafsirnya karangan Kementrian 

Agama RI. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian iniadalah : 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam apa yang terkandung dalam 

surat Al-Waqi‟ah ? 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terimplementasi dalam 

surat Al-Waqi‟ah di era sekarang? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam surat Al-Waqi‟ah? 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terimplementasi dalam surat Al-Waqi‟ah diera sekarang? 

2. Manfaat Penelitian 

a.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dan pemikiran yang positif dalam rangka pentingnya 

pendidikan islam dan nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terimplementasi dalam surat Al-Waqi‟ah diera sekarang. 

b. Memperluas wawasan tentang pentingnya pendidikan Islam 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Waqi‟ah bagi peneliti, serta 

untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan Studi 

di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa yunani, yaitu methodos yang 

berarti cara ataujalan. Jadi metode merupakan jalan yang 

berkaitan dengan cara kerja dalammencapai sasaran yang 

diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek 

sasaran yang di kehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau 

tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan 
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dari Bahasa inggris research yang berarti usaha atau pekerjaan 

untuk mencari yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan 

dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap 

permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan 

atau menjawab problema.
9
 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untukmendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Terdapat empat katakunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara 

ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.Empiris berarti cara-

cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, 

sehingga orang lain dapat menikmati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan. 

Sisitematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
10

 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem 

aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana 

secara rasional dan terarah dapat mencapai hasil yang optimal. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termaksuk jenis penelitian kepustakaan 

(library reseach),yaitu penelitian yang mengumpulkan data 

dan informasi dengan bentukbermacam-macam materi yang 

terdapat dalam kepustakaan (buku).
11

Kemudian penulis 

menggunakan metode deskriptifkualitatif. Seorang peneliti 

yang mendalami dan mengidentifikasi, mencermati 

pengetahuaan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, 

buku-buku refrensi atau hasil penelitian lain) untuk 

menunjang penelitinya, disebut mengkaji bahan pustaka atau 

                                                      
9Joko Subagyo, Metode Dalam Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta,2015). h.2. 
10Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 35 
11Suharismi Arikunto, Menejemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 

h.310 
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studi kepustakaan.
12

Penelitian pustaka, merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk 

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari 

perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodical-periodikal, 

seperti majalah-majalah, ilmiah yang diberikan secara berkala, 

kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi 

perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sumber rujukan 

untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
13

 

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu 

pencarianberupa fakta, hasil dan ide pemikiran seorang 

melalui cara mencari,menganalisis, membuat interpretasi serta 

melkukan generalisasi terhadap hasilpenelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini Obyek berupa Al-Qur‟an 

surat Al-Waqi‟ah dan pendidikan Islam. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini termasuk 

penelitiandeskriptif analitis karena bertujuan untuk membuat 

pencandraan secarasistematis faktual dan akurat. 

3. Sumber Data 

Data adalah fakta/informasi atau keterangan-keterangan 

yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk di 

jadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk 

mengungkapkan suatu gejala.
14

Adapun sumber-sumber data 

dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui Library 

Research (penelitian kepustakaan), penulis mengumpulkan 

sejumlah buku-buku, kitab, yang ada hubungannya dengan 

masalah yang ingin dibahas. Adapun sumber data yaitu : 

sumber primer, dan sumber skunder. Sember primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data.
15

Data primer merupakan sumber yang 

                                                      
12Susiadi, Metodologi Penelitian, (Lampung: Permatanet, 2015), h.75 
13Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96 
14Rusdin Pohan, Penelitian Pendidikan, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah 

IAIN Ar-Raniry, 2005), h. 39. 
15 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung, Alfabeta : 2008) , h. 

308. 
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utama dalam melakukan penelitian.Adapun sumber primernya 

adalah Al-Qur‟an dan Al-Hadits dan kitab tafsir Al-Misbah 

Al-Qur‟an dan Tafsirnya. Sedangkan sumber skunder adalah 

data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi atau buku-buku dan tulisan 

yang mengulas gagasan atau pemikiran orang lain mengenai 

suatu topik yang mengenai hasil tulisan, yang menjadi sumber 

sekundernya adalah buku akhlak tasawuf, aqidah akhlak, 

hadist, dan buku-buku yang mendukung.
16

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode dokumentasi yaitu data yang berupa 

catatan, transkip, buku-buku referensi, surat kabar, majalah, 

notulen rapat dan sebagainya.
17

penggunaan metode ini dengan 

alasan bahwa penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kepustakaan (library research). 

5. Metode Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu 

penulis memproses data – data yang telah dikumpulkan, lalu 

kemudian penulis menganalisa dan menginterprestasikannya. 

Menurut Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, analisis data 

adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan konsep-konsep yang jelas baik dari 

segi bahasa, istilah danpengertiannya atau istilah lainya 

penggambaran data. Dalam analisis data ini, penulis 

menggunakan metode maudhu‟i.Karenametode maudhu‟I 

menafsirkan Al-Qur‟an menurut tema atau topik tertentu 

ataubiasa disebut dengan tafsir tematik.Sehingga untuk 

mengetahui hal tersebutmaka penulis menggunakan 

penafsiran dari beberapa ahli tafsir. Dalam hal inipeneliti 

memaparkan data yang berkaitan dengan konsep pendidikan 

Islam,nilai-nilai pendidikan serta ayat –ayat Al-Qur‟an yang 

                                                      
16 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan…, h .309. 
17Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2017), h.10 
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berkaitan denganpendidikan agama Islam dan nilai-nilai 

pendidikan dalam surat Al-Waqi‟ah. 

Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis pada 

tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang merupakan 

penalaran yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat 

umum. 

6. Penelitian yang Relevan 

Pada era sekarang, tentunya karya ilmiah atau penelitian 

bukanlah hal baru, meskipun terdapat penelitian judul yang 

sama, akan tetapi tidak menjadikan kita berhenti dalam 

menulis karya ilmiyah, karena meskipun sama akan tetapi ada 

sisi yang berbeda, seperti halnya dengan penelitian judul 

skripsi ini yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Surat 

Al-Waqi‟ah” Kajian ini bukanlah hal yang baru, namun pada 

penelitian sebelumnya telah ada, yaitu: “Nilai-nilai 

Pendidikan Dalam Surat Al-Waqi‟ah” skripsi yang ditulis 

oleh Nur Satriyah tahun 2016 progam studi Ilmu Pendidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN AR-RANIRY 

Banda Aceh. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi 

yang akan peneliti tulis, yaitu sama-sama membahas tentang 

nilai-nilai pendidikan islam dalam surat Al-waqi‟ah. Adapun 

yang menjadi pembeda yaitu, pada skripsi yang ditulis oleh 

Nur Satriyah mengenai nilai-nilai pendidikan dalam surat Al-

waqi‟ah.Tetapi skripsi yang akan penulis teliti adalah nilai 

pendidikan Islam yang terimplementasi dalam surat Al-

Waqi‟ah diera sekarang. 

Mas‟udi Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 

NegeriSyarif  Hidayatullah Jakarta, 2020 dengan judul  

Relevansi  Surah Al-Waqi‟ah dan Kandungan Fadhilahnya : 

Perbandingan Tafsir Ibn Katsir dan Az-Zamakhsyri. Dalam 

Skripsi ini membahas tentang perbandingan penafsiran Surah 

Al-Waqi‟ah antara tafsir Ibn Katsir dan Az-Zamakhsyari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai-nilai Pedidikan Islam 

1. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai adalah kadar, mutu, sifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi manusia.
18

Nilai berarti sesuatu yang dianggap 

berharga dan menjadi tujuan yang ingin di capai.Nilai 

sesunggunya tidak terletak pada barang ataupun peristiwa, 

tetapi manusia memasukan nilai kedalamnya, jadi barang 

mengandung nilai, karena subjek yang tau dan menghargai 

nilai itu.Tanpa hubungan subjek atau objek, nilai tidak 

ada.Tapi benda itu tidak bernilai, kalau manusia tidak 

ada.Karena nilai tidak bernilai kalau manusia tidak ada. 

Karena itu nilai adalah cita, idea, bukan fakta, sebab itulah, 

tidak ada ukuran-ukuran yang objektif tentang nilai dan 

karenanya ia tidak dapat di pastikan secara kaku.
19

 

Menurut Aris Toteles, nilai adalah suatu barang yang 

mempunyai nilai karena berguna bagi yang memilikinya (nilai 

pakai). atau karena barang tersebut dapat dipertukarkan 

dengan barang lain.
20

 

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

nilai adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai sesuatu identitas yang memberikan corak 

khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun 

prilaku yang ada pada diri seseorang. Hal ini di sebabkan 

karena nilai secara langsung akan mempengaruhi prilaku dan 

tertanam kuat dalam kebudayaan keluarga dan masyarakat. 

Pendidikan menurut Ki Hajjar Dewantara, pendidikan 

yaitu tuntutan dalam hidup seseorang tumbuhnya anak-anak 

                                                      
18 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai 

Pustaka, 1982), h. 677. 
19 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004),h. 144. 
20 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta :Kanisius), h. 70. 
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yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada 

anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota 

masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan 

setinggi-tingginya. Menurut Martinus Jan Langeveld, 

pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat 

melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat 

bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan 

usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang 

belum dewasa menuju kedewasaan.
21

 

Pendidikan Islam adalah suatu system pendidikan yang 

memungkinkan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan 

ideologi islam, sehingga dengan mudah dapat membentuk 

hidupnya sesuai dengan ajaran islam. Dengan demikian, dia 

akan mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan dalam 

hidupnya secara pribadi. Dasar Agama Islam dalam 

pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang merangkul 

semua sistem, yang mencakup semua aspek kehidupan 

seorang muslim.
22

 

Menurut Nur Uhbiyati bahwa Pendidikan Islam ialah 

menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak, dalam 

masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk 

dan nasehat.Sehingga akhlak itu menjadi salah satu 

kemampuan (meresap dalam) jiwannya untuk kemanfaatan 

tanah air.
23

Pendidikan Islam dapat juga diartikan suatu system 

pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan 

dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk 

ajaran dan nilai-nilai Islam.
24

 

Pendidikan Islam adalah suatu sikap dan tingkah laku 

pribadi masyarakat,menuju kesejahteraan hidup perorangan 

dan bersama.Bisa juga diartikan pendidikan Islam adalah suat 

                                                      
21 M. Raqib, Ilmu Pendidikan Islam,Pengembangan Pendidikan Integratif di 

Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta,LKIS, 2009), hal. 13-14. 
22 Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan Islam,(Banda Aceh, Yayasan PENA Banda 

Aceh : 2005), h.14. 
23 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan IslamI, (Bandung, Pustaka Setia :1997), h. 

10-12. 
24 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta, 

Raja Grafindo Persada : 2010 ), h. 6 
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bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut 

ajaran Islam dengan hikmah untuk mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam. 

Nilai-nilai Pendidikan yang perlu dikembangkan dalam 

proses pendidikan Islam, yaitu salah satu cara yang ditempuh 

oleh Al-Qur‟an dalam menghantarkan manusia untuk 

menghayati petunjuk-petunjuk Allah ialah dengan cara 

memperkenalkan jati diri manusia itu sendiri. Bagaimana asal 

kejadiannya, dari mana datangnya dan bagaimana dia hidup. 

Ini sangat perlu diingatkan pada manusia melalui proses 

pendidikan, sebab gelombang hidup dimana kehidupan sering 

kali menyebabkan manusia lupa diri.
25

 

 

2. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam 

Sayid Sabiq menjelasan dalam bukunya pendidikan Islam 

adalah sebuah upaya terencana dalam membentuk kepribadian 

manusia muslim untuk mengubah tingkah lakunya ke arah 

yang lebih baik atas dasar nilai-nilai ajaran Islam demi 

mengangkat derajat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka nilai pendidikan 

islam yang terkandung di dalamnya ada 4 macam yaitu : 

a. Nilai pendidikan Aqidah 

Aqidah adalahkeyakinan ataukepercayaanyangada di 

dalam hati danjiwa seseorang, yangmenimbulkan unsur-

unsur kebaikan dan terciptanya kesempurnaan kehidupan, 

untuk membekali jiwa seseorang dengansesuatuyanglebih 

bermanfaat dan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bentuk 

pendidikan semacam ini akan memberikan hiasan 

kehidupan itu dengan baju keindahan, kerapihan dan 

kesempurnaan, juga menaunginya dengan naungan 

kecintaan dan kesejahteraan.
26

Imanseseorang diterima dan 

                                                      
25 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, ( Bandung, Remaja Rosdakarya : 

2004 ), h. 11. 
26 Sayid Sabiq, Aqidah Islam, (Bandung: Diponegoro, 1993), h. 20. 
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benar terletak pada I‟tikadnya tanpa didasari oleh adanya 

keraguan dalam diri seseorang.
27

 

Oleh sebab itu, aqidah sangat penting di dalam jiwa 

karena merupakan landasan utama di mana ditegakkan 

ajaran Islam.Tanpa adanya aqidah tidak mungkin ajaran 

Islam itu bisa ditegakkan.Akidah adalah suatu keyakinan 

atau kepercayaan yang menerapkan bahwa Allah swt itu 

esa, pencipta dan pengatur alam semesta dengan segala 

isinya.Dia patut disembah dan tempat meminta 

pertolongan.
28

 

Aqidah merupakan Suatu keyakinan yang ada pada 

diri seseorang, yang meyakini adanya Allah, adanya 

Malaikat Allah, adanya Kitab-kitab Allah, adanya Rasul-

rasul Allah, mempercayai hari akhir, dan mempercayai 

kepada takdir. 

1) Mempercayai Allah swt, yang akan memancarkan 

berbagai perasaan yang baik dan dapat dibina di 

atasnya semangat untuk menuju kearah kebaikan. 

2) Mempercayai kepada Malaikat Allah, hal ini dapat 

mengajak hati sendiri untuk mencontoh dan meniru 

perilaku mereka yang serba baik dan terpuji, juga 

dapat tolong-menolong dengan mereka untuk 

mencapai yang hak dan luhur. 

3) Percaya kepada kitab-kitab Allah adalah suatu 

ma‟rifat yang memberikan arah untuk menempuh 

jalan yang lurus, bijaksana dan di ridhai oleh Tuhan, 

agar Umat manusia itu menaatinya. Sebab dengan 

jalan inilah, maka seseorang itu dapat sampai kearah 

kesempurnaan yang hakiki, baik dalam segi 

kebendaan (materi) atau segi kerohanian dan akhlak 

yang abadi. 

                                                      
27Abdullah Al Wazaf dkk, Pokok Keimanan, (Bandung: Trigenda Karya, 

1994), h. 21. 
28 Shadiq Shalahudin Cheary, Kamus Istilah Agama, (Jakarta: Sitarana, 1993), 

h. 46. 
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4) Percaya kepada Rasul-rasul Allah agar setiap manusia 

itu mengikuti jejak langkahnya, memperhias diri 

dengan meniru akhlak para Rasul Allah. Karena para 

Rasul mencerminkan suatu teladan yang tinggi 

nilainya, bahkan itulah yang merupakan kehidupan 

yang suci dan bersih yang di kehendaki oleh Allah 

Ta‟ala agar di miliki oleh seluruh umat manusia. 

5) Kepada hari akhir ini akan menjadi pembangkit yang 

terkuat untuk mengajak manusia untuk berbuat 

kebaikan dan meninggalkan keburukan. 

6) Percaya kepada takdir dan ini akan memberikan bekal 

kekuatan dan kesanggupan kepada seseorang untuk 

menanggulangi segala macam rintangan, siksaan, 

kesengsaraan dan kesukaran.
29

 

b. Pendidikan Akhlak 

Akhlak berasal dari Bahasa Arab, yaitu 

Akhlaqun.
30

Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, adat 

kebiasaan dan perangai.Sedangkan menurut istilah adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.Perbuatan akhlak adalah yang telah 

tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah 

menjadi kepribadiannya.
31

Akhlak adalah suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-

perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan 

pertimbangan pikiran lebih dulu.
32

Akhlak menurut bahasa 

adalah perangai, tabi‟at dan adat kebiasaan.
33

 

Menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah sifat 

yangtertanam dalam jiwa yang menimbulkanmacam-

                                                      
29 Sayid Sabiq, Aqidah Islam…, h. 18-19. 

30 Rusyadi, Dkk, Kamus Indonesia–Arab,(Jakarta, Reneka Cipta, 1995), h.19. 

31 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1-

4. 
32 Zahruddin, Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2004), h. 4. 
33 Damanhuri Basyir, Ilmu Tasawuf, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2005), 

h.55. 
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macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
34

Menurut Ibnu 

Miskawaih akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
35

 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah 

tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah 

menjadi kepribadiannya, perbuatan yang timbul dari 

dalam diri seseorang yang mengerjakannya, tanpa ada 

paksaan atau tekanan dari luar, atau perbuatan yang 

dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah swt, 

bukan karena igin dipuji orang atau karena ingin 

mendapat suatu pujian.
36

 

Berdasarkan penjelasan di atas, akhlak terbagi kepada 

dua macam, yaitu akhlak mahmudah (terpuji), dan akhlak 

mazmumah (tercela).Akhlak Mahmudah (terpuji) adalah 

suatu perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh agama 

(Allah dan RasulNya).Contohnya :disiplin, hidup bersih, 

ramah, sopan-santun, syukur nikmat, hidup sederhana, 

rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, taat, 

rukun, tolong-menolong, hormat dan patuh kepada orang 

tua. 

Akhlak Mazmumah (tercela) adalah suatu perbuatan 

yang tidak baik yang tidak dibenarkan oleh agama (Allah 

dan RasulNya).Contohnya : hidup kotor, berbicara 

jorok/kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, 

iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, serakah, 

pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad, kufur, syirik, 

riya, nifaaq, anaaniah, dan putus asa. 

 

 

                                                      
34 Imam Al-Ghazali, Ihya „ulum Al-Din, Jilid III, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t), 

h.56. 

35Ibn  Miskawaih,  Tazhib  Al-Akhlak  wa  Tathhir  Al-A‟araq,  (Mesir:  Al-

Mathaba‟ah Al-Mishriyah, 1934), h.40. 

36 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 4. 

http://guruaqidahakhlakmenulis.blogspot.com/2011/06/disiplin.html
http://guruaqidahakhlakmenulis.blogspot.com/2011/06/disiplin.html
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c. Pendidikan Ibadah 

Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan 

diri. Sedangkan secara istilah, ibadah merupakan suatu 

ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan 

perintahnya, merendahkan diri kepada Allah swt, dengan 

kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala 

apa yang Allah ridhai baik yang berupa ucapan atau 

perkataan maupun perbuatan yang lahir ataupun bathin. 

Ibadah adalah suatu amal yang dilakukan kaum 

muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

merasakan keberasan Allah di dalam hati, membuktikan 

kebenaran iman, menunjukkan perhatian dan ketundukan 

jiwa kepada Allah. Dengan kata lain ibadah adalah usaha-

usaha yang dilakukan oleh kaum muslim sebagai jalan 

untuk memelihara kepentingan mereka, menghindarkan 

bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap sesama mereka, 

dengan jalan demikian kezaliman dapat terhindar serta 

keamanan dan ketentraman dapat berdiri.
37

 

Nilai pendidikan ibadah merupakan bentuk 

pernyataan dan pengabdian seseorang hamba kepada sang 

pencipta yaitu Allah swt. Mengabdi kepada Allah swt 

adalah dengan jalan menaati segala perintahnya dan 

meninggalkan segala larangannya dalam kehidupan 

sehari-hari.
38

Berdasarkan penjelasan di atas, ibadah ada 

dua macam, yaitu: Ibadah Mahdah dan Ghairul Mahdah. 

1) Ibadah Mahdah adalah suatu ibadah yang murni yang 

dilakukan oleh seseorang hanya merupakan hubungan 

antara hamba dengan Allah secara langsung. Seperti : 

shalat, zakat, puasa, dan haji. 

a) Shalat, yaitu doá atau serangkaian perkataan dan 

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan 

disudahi dengan salam. 

                                                      
37 Syekh Mahmud Syaitut, Akidah dan Syari‟ah Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997), h. 73. 
38 Ahmad Sunarta, Kamus Al-fikr , (Surabaya: HArian Jaya, 2002), h. 432. 
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b) Zakat, yaitu salah satu ibadah pokok dan 

termasuk salah satu rukun Islam, yang berarti 

membersihkan, bertumbuh dan berkah. Zakat itu 

ada dua macam yaitu, zakat harta (mal), dan zakat 

diri yang dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan 

yang disebut juga dengan zakat fitrah. 

c) Puasa, yaitu menahan segala sesuatu yang dapat 

membatalkan puasa seperti minum, makan, mulai 

dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 

d) Haji, yaitu bersengaja, atau mengunjungi ka‟bah 

dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil 

Haram dan sekitarnya. Baik dalam bentuk ibadah 

haji atau umrah. 

2) Ibadah Ghairu Mahdah adalah yang mencakup semua 

perilaku manusia yang hubungannya dengan sesama 

manusia, baik itu dalam semua aspek sesuai dengan 

ketentuan Allah swt.seperti : 

a) Qurban, yaitu menyembelih hewan yang telah 

memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu, 

yaitu pada bulan Dzulhijjah dengan niat ibadah 

guna mendekatkan diri kepada Allah. 

b) Aqiqah, yaitu penyembelihan hewan 

sehubgungan dengan kelahirannya bayi. 

c) Jual beli, yaitu menukarkan suatu barang dengan 

barang yang lain antara dua pihak yang saling 

merelakan. Seperti barang dengan barang, atau 

barang dengan uang sesuai dengan kesepakatan 

antara dua belah pihak yang saling merelakan. 

d. Pendidikan Sosial 

Sosial berarti hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat seperti hubungan baik antara manusia dengan 

manusia, antara manusia dengan lingkungan dan makhluk 

hidup lainnya, dan saling berinteraksi sesema masyarakat, 

seperti menolong orang yang lagi kesusahan. Nilai 

pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat diambil 

dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku 
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sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang 

terjadi disekitarnya yang ada hubungannya dengan orang 

lain, cara berfikir, dan hubungan sosial bermasyarakat 

antar individu.
39

Seperti : saling menghargai sesama, 

saling tolong menolong ketika orang yang lagi kesusahan, 

sadaqah yaitu, memberi sebagian harta benda kepada 

seseorang yang membutuhkan. 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Menurut Muhammad Arifin tujuan pendidikan Aqidah 

dalam Islam ialah untuk menanamkan makrifat (kesadaran) 

dalam diri manusia terhadap dirinya sendiri selaku hamba 

Allah swt, dan kesadaran selaku anggota masyarakat yang 

harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembinaan 

masyarakatnya, serta menanamkan kemampuan manusia 

untuk mengelola dan memfaatkan alam sekitar ciptaan Allah 

bagi kesejahteraan manusia.
40

 

Tujuan umum pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai 

pertumbuhan keseimbangan kepribadian manusia menyeluruh, 

melalui latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan, dan 

penghayatan lahir.Karena itu pendidikan harus menyiapkan 

pertumbuhan manusia dalam segi, spiritual, intelektual, 

imajinatif, jasmani, ilmiah, baik individu maupun kolektif.
41

 

Tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang 

merealisasikan idealitas Islam, sedangkan idealitas Islami itu 

sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku 

manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa 

kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus 

ditaati.
42

Tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan 

                                                      
39 Bagja Waluya, Soeroso, Sosiologi, (Jakarta: Yudhistira, 2008), h. 46. 

40 Muhammad Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1993),hal. 85 

41 Kamyulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta, Kalam Mulia : 

2005 ), h. 33. 
42 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta,  Bumi Aksara : 2003 
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penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik 

secara individual maupun secara sosial.
43

 

Tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang hendak 

dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu 

perwujudan dari nilai-nilai ideal yang berbentuk dalam pribadi 

manusia yang diinginkan.Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi 

dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala 

dalam perilaku lahiriahnya. Perilaku lahiriah adalah cermin 

yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu di 

dalam jiwa Manusia sebagai produk dari proses 

kependidikan.
44

 

Berdasarkan beberapa tujuan di atas maka dapat 

disimpulkan dalam skripsi ini, bahwa tujuan nilai pendidikan 

Islam adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang 

sebenarnya (hakikat) Agama Islam itu. Sehubungan dengan 

ini, pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa 

sebenarnya agama islam diturunkan oleh Allah SWT adalah 

untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan 

pertumbuhan dan perkembangan Agama-agama dan budaya 

umat di muka bumi ini. Agama-agama pada mulanya tumbuh 

dan berkembang berdasarkan pengalaman dan penggunaaan 

akal serta budi daya manusia yang kemudian diarahkan oleh 

Islam menjadi agama yang benar 

 

B. Era Globalisasi 

Globalisasi sebagai sebuah proses mempunyai sejarah yang 

panjang. Globalisasi meniscayakan terjadinya perdagangan bebas 

dan dinilai menjadi ajang kreasi dan perluasan bagi pertumbuhan 

perdagangan dunia, serta pembangunan dengan sistem 

pengetahuan.Hal ini berarti bahwa terjadinya perubahan sosial 

yang mengubah pola komunikasi, teknologi, produksi dan 

                                                      
43 Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan dalam Islam, ( Banda Aceh, Yayasan 

PENA : 2005 ), h. 16. 
44 Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, Studi Islam dalam 

RagamDimensi dan Pendekatan, ( Jakarta, Prenada Media Group : 2005), h. 9. 
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konsumsi serta peningkatan paham internasionalisme merupakan 

sebuah nilai budaya. 

Terjadinya era globalisasi memberi dampak ganda, dampak 

yang menguntungkan dan dampak yang merugikan.Dampak yang 

menguntungkan adalah memberi kesempatan kerjasama yang 

seluas-luasnya kepada negara-negara asing. Tetapi disisi lain, jika 

kita tidak mampu bersaing dengan mereka, karena sumber daya 

manusia (SDM) yang lemah, maka konsekuesinya akan 

merugikan bangsa kita. 

Oleh karena itu, tantangan kita pada masa yang akan datang 

ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di 

semua sektor, baik sektor rill maupun moneter, dengan 

mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen 

tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki 

bangsa kita. 

1. Pengertian Era Globalisasi 

Menurut bahasa, global ialah seluruhnya, 

menyeluruh.
45

Sedangkan globalisasi ialah penggelobalan 

secara keseluruhan aspek kehidupan, perwujudan 

(peningkatan/perubahan) secara menyeluruh disegala aspek 

kehidupan. Kemudian membaca pengertian secara luas 

globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju 

(Amerika, Eropa dan Jepang) melakukan ekspansi besar-

besaran. Kemudian berusaha mendominasi dunia dengan 

kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer 

dan ekonomi. 

Era globalisasi adalah proses penyeluruhan kegiatan yang 

menempatkan berbagai fenomena kealamsemestaan sebagai 

objek yang kecil di setiap manusia, karena seluruh fenomena 

tersebut tidak ada batas dan sekat untuk disaksikan manusia 

dalam batas ruang maupun waktu yang mengitarinya.
46

 

                                                      
45Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Surabaya: Apollo), hlm. 

175. 
46Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 337. 
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Menurut Robert Jackson dan Geog Sorensen, globalisasi 

adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial 

budaya yang melewati batas-batas internasional.
47

 

2. Karakteristik Era Globalisasi 

Era globalisasi akan ditandai persaingan ekonomi secara 

hebat berbarengan dengan terjadinya revolusi teknologi 

informasi, teknologi komunikasi, teknologi industry. 

Persaingan ini masih dikuasai oleh tugu raksasa ekonomi 

yaitu Jepang dari kawasan Asia, Uni Eropa dan Amerika 

Serikat.Masing-masing menampilkan keunggulan yang 

dimiliki.Amerikat misalnya unggul dalam product technology, 

yaitu teknologi yang menghasilkan barang-barang baru 

dengan tingkat teknologi yang tinggi, contoh pembuatan 

pesawat terbang supersonik, robot, dan lain-lain. 

Jerman dan Jepang mengandalkan kelebihan mereka 

dalam process technology yaitu teknologi yang menghasilkan 

proses baru dalam pembuatan suatu jenis produk yang sudah 

ada, misalnya CD (compact disc) pertama kali dibuat oleh 

Belanda kemudian terus disempurnakan oleh Jepang sehingga 

menghasilkan CD dengan kualitas yang lebih bagus dan harga 

yang lebih murah. Selain ketiganya, belakang ini muncul Cina 

sebagai kekuatan baru ekonomi dunia dengan pertumuhan 

ekonominya di atas 9 persen suatu jumlah tertinggi di dunia. 

Kompetisi ekonomi pada era pasar juga di tandai dengan 

adanya perjalanan lalu lintas barang, jasa, modal serta tenaga 

kerja yang berlangsung secara bebas, kemudian adanya 

tuntunan teknologi produksi yang makin lama makin tinggi 

tingkatannya, sehingga makin tinggal pula tingkat pendidikan 

yang dituntut dari para pekerjanya. 

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kemajuan 

teknologi komunikasi menyebabkan tidak adanya jarak dan 

batasan antara satu orang dengan orang lain, kelompok satu 

kelompok lain, serta antara negara dengan satu negara lain. 

Komunikasi antar negara berlangsung sangat cepat dan 

                                                      
47Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan 

Internasional, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Cet. II, hlm. 266. 
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mudah.Begitu juga perkembangan informasi lintas dunia 

dapat dengan mudah diakses melalui teknologi informasi 

seperti melalui internet.Perpindahan uang dan investasi 

modaloleh pengusaha asing dapat diakukan dalam hitungan 

detik. 

Kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri di atas 

yangberlangsung dengan amat cepat dan ketat di era 

globalisasi menuntutsetiap negara untuk berbenah diri dalam 

menghadapi persaingan tersebut.Bangsa yang mampu 

membenahi dirinya dengan meningkatkan sumberdaya 

manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing 

dalamkompetisi sehat tersebut. 

Pendidikan inilah termasuk pendidikan Islam diharuskan 

menampilkan dirinya, apakah ia mampu mendidik dan 

menghasilkan parasiswa yang berdaya saing tinggi (qualified) 

atau justru mandul dalammenghadapi gempuran berbagai 

kemajuan dinamika globalisasi tersebut.Dengan demikian, era 

globalisasi adalah tantangan besar bagi 

duniapendidikan.Dalam konteks ini, Khaerudin Kurniawan 

(1999), memerinciberbagai tantangan pendidikan menghadapi 

ufuk globalisasi. 

3. Dampak Era Globalisasi 

Era Globalisasi telah menimbulkan dampak yang begitu 

besar dalam dimensi kehidupan manusia, karena globalisasi 

merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan 

masyarakan modern. Sehingga terjadi dampak yang beragam 

terutama pada aspek sosial dampak positif nya kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia 

dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.
48

 

Sedangkan dampak negatifnya, banyaknya nilai dan 

budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara 

meniru atau menerapkannya secara selektif, salah satu contoh 

dengan hadirnya modernisasi disegala bidang kehidupan, 

                                                      
48DediPurwadi,“PengertianGlobalisasi,”dalam 

alamhttp://sobatbaru.blogspot.com/2008/05 / pengertian -globalisasi.html., diakses 20 

Februari 2011. 
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terjadi perubahan ciri kehidupanmasyarakat desa yang tadinya 

syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. 

Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan 

gampang (instant) pada diri seseorang.Pada sebagian 

masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai 

budaya luar yang dapat terjadi dehumanisasi yaitu derajat 

manusia nantinya tidak hargai karena lebih banyak 

menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. 

4. Cara Menanggulangi Dampak Era Globalisasi 

Era Globalisasi dewasa ini mengharuskan kita untuk 

bersikap arif dan mampu merumuskan serta 

mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang 

tangguh dalam beriteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan 

tetap berpijak pada jadi diri, serta menyegarkan dan 

memperluas makna pemahaman kebangsaan kita dengan 

mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul 

dengan cara : 

a. Pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui 

pendidikan. 

b. Pemberian ketrampilan hidup (life skill) agar mampu 

menciptakan kreatifitas dan kemandirian. 

c. Usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global, 

seperti mandiri, kreatif, menghargai karya, optimis, dan 

terbuka. 

d. Usaha selalu menumbuhkan wawasan kebangsaan dan 

identitas nasional. 

e. Usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan 

demokrasi. 

 

C. Pendidikan Islam di Era Sekarang 

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa pendidikan 

merupakan tonggak utama yang dapat dijadikan sandaran utama 

dalam rangka membentuk generasi yang siap diterjunkan ke dalam 

dunia global yang penuh dengan tantangan. 
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Demikian pula pendidikan Islam yang bercita-cita membentuk 

insan kamil yang sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an dan 

Sunnah.Secara lebih spesifik pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang berdasarkan Islam atau sistem pendidikan yang islami, yakni 

pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari 

ajaran dan nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, 

yaitu al-Qur‟an dan Hadist.Sehingga pendidikan Islam dapat 

berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri 

dan dibangun dari al-Qur‟an dan Hadist.
49

 

Dengan memperhatikan pendefisian diatas, pendidikan Islam 

sebagai upaya pelaksanaan nilai-nilai al-Qur‟an dan Hadist, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam berupaya 

menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang 

diberikan kepadanya amanat sebagai „abd dan juga menjadi 

khalifah di muka bumi. Secara lebih khusus, pendidikan Islam 

bermaksud untuk : 

a. Memberikan pengajaran al-Qur‟an sebagai langkah pertama 

pendidikan. 

b. Menanamkan pengertian-pengertian berdasarkan ajaran-ajaran 

dasar Islam yang terwujud dalam al-Qur‟an dan as-Sunah dan 

bahwa ajaran-ajaran tersebut bersifat abadi. 

c. Memberikan pengertian-pengertian dan skill dengan 

pemahaman yang jelas bahwa hal-hal tersebut dapat berubah 

sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat dan 

dunia. 

d. Menanamkan pemahaman bahwailmu pengetahuan tanpa 

basis iman adalah pendidikan yang tidak utuh dan pincang. 

e. Menciptakan generasi yang memiliki kekuatan baik dalam 

keimanan maupun penguasaan ilmu penguasaan dan 

teknologi. 

f. Mengembangkan manusia islami yang berkualitas tinggi yang 

diakui secara universal.
50

 

                                                      
49Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia 

Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4-5. 
50Bashori muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer, 

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 11. 
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Jika mengingat betapa luhur tujuan pendidikan Islam tersebut, 

sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk 

kembali kepada khitthah pendidikan Islamnya. Apalagi 

keberadaan pendidikan Islam di era global ini harus mampu 

menjadi mitra perkembangan dan pertumbuhannya, bukan 

menjadi counterattackyang justru akan bersebrangan dengan 

semakin pesatnya kemajuan. Sebab, era ini akan terus berjalan 

maju dan tidak akan mengenal siapapun yang akan menjadi 

penikmatnya dan kemajuannya akan mampu menggilas dan 

menggerus apapun yang menghalanginya. 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Mcluhan bahwa manusia 

merasa berada dalam suatu pesawat antariksa yang sama, yaitu 

bernama planet bumi. Dimana tak ada yang sekedar berstatus 

penumpang namun semua adalah awak kapal. Manusia harus 

menyadari keberadaannya dalam teater bumi, dimana tidak ada 

yang hanya jadi penonton tapi semuanya menjadi pelakon.
51

 

Hal yang diungkapkan diatas, merupakan sebuah fenomena 

yang nyata terjadi di era digital informasi yang menjadikan sebuah 

desa global. Maka pendidikan Islam membuka wacana sebuah 

pendidikan global ynag mampu mengantarkan generasi muslim 

pada sebuah peradaban modern. Adapun konsep pendidikan 

global tersebut atau disebut juga multi cultural educationyang 

mana pendidikan berpandangan tentang masalah yang mendunia. 

Dengan berpandangan bahwa upaya menanamkan pandangan dan 

pemahaman tentang dunia kepada peserta didik berfikir kritis 

dengan fokus substansi pada hal-hal yang mendunia yang semakin 

bercirikan interpendensi, serta bertujuan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukanuntuk hidup di 

dunia yang sumber dayanya semakin menipis, ditandai keragaman 

etnis, plurslisme budaya dan saling ketergantungan.
52

 

Dengan kata lain, pendidikan Islam harus mampu menyiapkan 

sumber daya manusia yang tidak hanya sebagai penerima 

                                                      
51Bambang Ismadi, “Prasyarat strategis pengembangan IPTEK dalam era 

globalisasi”, http://pdfmachine.com, tgl. 10 April 2010 
52Winarno Narmoatmojo, “Dinamika Peradaban Global dan Pengaruhnya 

Bagi Negara dan Bangsa”. 
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infirmasi global, tetapi juga harus memberikan bekal kepada 

peserta didik agar dapat mengolah, menyesuaikan ,dan 

mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi 

itu, yakni manusia yang kreati dan produktif.
53

 

Bersamaan dengan konsep pendidikan Islam di era global 

tersebut, perhatian prinsip pendidikan Islam juga haruslah 

mengarah pada bagaimana konsep kemasyarakatan yang 

cakupannya sangat luas.Konteks makro pendidikan tersebut yaitu 

kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat 

bangsa, negara dan bahkan kemanusiaan pada umumnya, sehingga 

pendidikan Islam integrative antara proses belajar di sekolah 

dengan belajar di masyarakat (learning society).Yakni hubungan 

pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan 

dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara, 

karena pendidikan itu terjadi di masyarakat, maka pendidikan 

dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan 

antisipasi terhadap perkembangan ekonomi, politik dan 

kenegaraan secara simultan.
54

Hal ini menjadi perhatian khusus 

karena demi pencapaian masyarakat madani yang berada 

ditengah-tengah dunia pencaturan global. 

  

                                                      
53Abudin Nata, Manajemen Pendidikan…, hlm. 79. 
54Hujair AH. Sanaki, “Paradigma Baru Pendidikan Islam 

”,http://www.sanaky.com/materi/ 

PARADIGMA_BR_PENDIDIKAN_ISLAM_SEBUAH_UPAYA.pdf, tgl. 8 Maret 

2010 
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