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ABSTRAK 

Dalam Qur’an surat Hud ayat 42-46 menyuguhkan nilai-nilai 

pendidikan yang patut untuk diperhatikan agar dijadikan referensi para orang 

tua untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan aqidah dan akhlak 

terhadap anak-anak mereka. Kedua nilai tersebut menjelaskan fenomena 

hubungan antara bapak dan anak, Nabi Nuh as dan kan’an yang tidak 

harmonis, kemudian dalam memahami dan memberikan pendidikan terhadap 

anak yang sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah tidak bisa dilepaskan dari 

peran tokoh Ibnu Katsir sebagai tokoh utama dalam penafsiran Al-Qur’an 

dengan salah satu karyanya yaitu tafsir Ibnu Katsir. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, penulis akan melakukan 

penelitian terhadap nilai-nilai pendidikan Islam dalam kisah Nabi Nuh. 

Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui nilai nilai pendidikan Islam dalam 

kisah nabi Nuh as (kajian tafsir Ibnu Katsir surat Hud ayat 42-46). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pustaka (library 

research). Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer 

yaitu tafsir Ibnu Katsir dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dengan caramembaca, mempelajari, memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen-dokumen yang 

mendukung dan melengkapi data-data primer sehingga penelitian akan lebih 

valid dalam menemukan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpulan 

data, sehingga strategi analisis yang digunakan adalah analisis isi (content 

analisy). 

Pada dasarnya nilai-nilai pendidikan Islam berlandaskan pada nilai-

nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan, baik yang mengatur 

tentang hubungan manusia dengan khaliknya, hubungan manusia dengan 

manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Upaya ini harus 

ditopang oleh dua komitmen, yaitu komitmen terhadap hubungan vertikal 

(hablum min Allah) seperti shalat, doa, puasa, mengkhatamkan Al-Qur’an 

dan lainnya. Dan komitmen hubungan horizontal (hablum min al nas dan 

hablum min al-alam). Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam kisah 

Nabi Nuh AS surat Hud ayat 42-46 seperti nilai pendidikan aqidah yaitu, 

perintah mengesakan Allah, perintah beriman kepada hari pembalasan, 

kemudian juga terdapat nilai pendidikan akhlak seperti, akhlak kepada Allah 

contohnya seperti tidak menyekutukan Allah, nilai pendidikan akhlak 

selanjutnya yaitu sabar. 

Maka dapat disimpulkan juga bahwasannya dari tidak 

keberhasilannya Nabi Nuh dalam mendidik puteranya adalah bahwa 

sebenarnya hidayah itu muncul bukan karena manusia biasa ataupun yang 

diberi kelebihan seperti seorang Nabi ataupun Rasul, melainkan sebuah 

hidayah datangnya hanya dari Allah SWT.Kegagalan nabi Nuh inilah yang 

dapat dijadikan ibrah bermakna bahwa betapa pentingnya memiliki 

komitmen pendidikan akidah dan pendidikan akhlak untuk anak. Ibrah inilah 

yang harus diinternalisasikan  pada anak-anak sejak usia dini, mengingat 

akidah dan akhlak merupakan dasar syariat dalam Islam.  

Kata Kunci: Nilai, Pendidikan Islam, Kisah Nabi Nuh As. 
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MOTTO 

 

ِخَر  َ َواْليَْوَم اْْله ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمْه َكاَن يَْرُجوا ّللّاه لَقَْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّللّاه

َ َكثِْيًرا    ١٢َوَذَكَر ّللّاه

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan 

yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat 

Allah.”1 

(QS. Al-Ahzab (33): 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
1Departemen Agama RI, Al Quran Kemenag Dan Terjemah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul dalam skripsi yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini adalah Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Kisah Nabi Nuh AS (Kajian Tafsir Ibnu Katsir Surat Hud Ayat 

42-46).Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpang 

siuran bagi pembaca maka dianggap perlu mempertegas 

penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah 

sebagai berikut : 

1. Nilai-Nilai  

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang 

sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai 

kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, nilai artinya sifat-

sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan.
1
Nilai sebagai pendorong dalam hidup yang 

memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. 

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi 

merupakan suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak 

khusus kepada pola pemikiran, perasaan, ketertarikan, 

maupun perilaku. 

2. Pendidikan Islam 

M. Yusuf al-Qardhawy memberikan pengertian 

bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia 

seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak 

dan keterampilannya, beriman kepada Tuhan serta mampu 

mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka 

bumi, yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan sunnah. 

Jadi pengertian tersebut akan terlihat jelas bahwa Islam 

menekankan pendidikan pada tujuan utamanya yaitu 

              
1‘Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan‘, Jurnal Theosofi Dan Peradaban 

Islam, Al-Hikmah Vol. 2 No. 1, Mei (2020),  h. 93. 
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pengabdian kepada Allah secara optimal, dengan berbekal 

ketaatan  diharapkan manusia itu dapat menempatkan garis 

kehidupannya sejalan dengan pedoman yang telah 

ditentukan sang pencipta yaitu sebagai khalifah dimuka 

bumi. Kehidupan yang demikian itu akan memberi pengaruh 

kepada diri manusia, baik selaku pribadi maupun makhluk 

sosial, yaitu berupa dorongan untuk menciptakan kondisi 

kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan berkualitas 

dilingkungannya.
2
 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai 

pengertian nilai dan pendidikan Islam, maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu 

seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia 

yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk 

menciptakan insan kamil (manusia sempurna). 

3. Kisah Nabi Nuh AS 

Dalam agama Islam, Nabi Nuh as adalah nabi ketiga 

sesudah Adam dan Idris. Nabi Nuh as adalah keturunan 

kesembilan dari Nabi Adam as atau generasi kesepuluh.Nabi 

Nuh lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat. Adapun 

menurut sejarah ahli kitab terdahulu disebutkan bahwa 

tenggang waktu antara kelahiran Nuh dan wafatnya Adam 

adalah 146 tahun. Nabi Nuh disebut Nuh karena ia suka 

meratap (menangis). Sementara al-Qur‘an menyebutnya 

sebagai hamba yang suka bersyukur. Nabi Nuh adalah 

seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada 

umat manusia sebelum terjadinya sebuah malapetaka 

dahsyat yang hampir memusnahkan kehidupan di bumi. Nuh 

dikenal sebagai pendiri serta penghuni bahtera sewaktu 

kejadian banjir bah melanda seisi bumi Nuh termasuk dalam 

golongan Ulul Azmi.
3
 

 

 

              
2
Supangat Ali Mustofa, Marlina, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: 

Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017), h. 33 
3Abdul Hayyi Al-Farmawi, Qashash Al-Anbiya Kisah Para Nabi (Jakarta: 

Qisthi Press, 2020).h.79 
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4. Kitab Tafsir Ibnu Katsir 

Tafsir Ibnu Katsir adalah sebuah tafsir yang dikarang 

oleh Imam ad-Din Abu al-Fida Ismail bin al-Khatib Syihab 

ad-Din Abi Hafsah Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy- 

Syafi‘i. Beliau dilahirkan pada tahun 700 H/1300 M. Dan 

wafat pada tahun 774 H pada usia 74 tahun dengan 

menempuh kehidupan yang panjang dengan keilmuan serta 

karya-karya yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Katsir. 

Karyanya terdapat dalam beberapa bidang yaitu bidang 

sejarah, bidang fiqih, serta ahli hadis yang cerdas, dan 

mufassir unggulan.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam mempunyai pandangan khusus mengenai 

pendidikan. Pandangan tersebut meliputi paradigmanya 

mengenai ilmu pengetahuan, proses, materi, dan tujuan 

pembelajaran. Hal itu merupakan ciri khas pendidikan Islam, 

yang tidak dimiliki oleh pendidikan lainnya,alam dan segala 

isinya dalam pandangan Islam termasuk hukum alam itu 

sendiri adalah ciptaan Allah.
5
 

Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna, 

memiliki banyak kelebihan diantaranya manusia adalah 

makhluk pedagogik yaitu dapat mendidik dan dididik. 

Manusia sebagai subjek dan objek pendidikan merupakan 

makhluk Allah. Dia menciptakan manusia bukan tanpa 

maksud atau makna. Allah menciptakan manusia tidaklah 

seperti anak-anak membuat gambar rumah dari tanah liat atau 

dari pasir ditepi pantai, setelah siap dan bosan dengan gambar 

tersebut maka diruntuhkan kembali.
6
 

Dalam Al-Qur‘an ditegaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia agar menjadikan tujuan akhir segala aktivitasnya 

sebagai pengabdiannya kepada Allah. Aktivitas yang 

              
4Maliki, ―Tafsir Ibnu Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya,‖ el-umdah 

volume 1, nomor 1 (Januari-Juni 2018): h.  76. 
5
Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Quran Tentang 

Pendidikan (Jakarta: Amzah, 2015). h. 80 
6
Ibid. h. 89 
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dimaksud tersimpul dalam ayat Al-Qur‘an yang menegaskan 

bahwa manusia adalah khalifah Allah. Sebagai khalifah, 

manusia mendapat tugas memakmurkan bumi sesuai dengan 

konsep yang telah ditetapkan-Nya. Manusia memikul beban 

yang sangat berat, tugas ini dapat dilaksanakan jika manusia 

dibekali dengan ilmu pengetahuan.  

Al-Quran sangat mendorong manusia untuk belajar dan 

menuntut ilmu pengetahuan. Terbukti dari ayat Al-Quran yang 

pertama kali diturunkan memberi dorongan manusia untuk 

membaca dan belajar.
7
 Ayat tersebut juga menekankan bahwa 

Allah mengajarkan manusia membaca dan mengajarkan apa 

yang tidak diketahuinya dengan perantara kalam (QS. Al-

‗Alaq{96}:1-5) 

قَ  َل َخ ْي  لَِّذ ا َربَِّك  ِم  ْس ا ِب َرْأ   ْ ق ْن  ١ ۚ  ِا ِم َن  ا َس ْن ْْلِ ا َق  َل َخ
قٍ  َل َرمُ  ٢ ۚ  َع ْْلَْك ا َوَربَُّك  َرْأ   ْ ق مِ  ٣ ۚ  ِا َل َق ْل ا ِب لََّم  َع ْي  لَِّذ  ٤ ۚ  ا

مْ  َل ْع  َ ي َلَْ  ا  َم َن  ا َس ْن ْْلِ ا لََّم   ٥ ۚ  َع
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”. 

 

Islam dengan sendirinya berkewajiban mengajar, 

membentuk kepribadian serta membimbing manusia sesuai 

dengan nilai ajaran Islam. Sesuai dengan rujukan dari sumber-

sumber ajaran Islam. Pengetahuan terhadap pendidikan Islam 

salah satunya bersumber dari Al-Qur‘an, Al-Qur‘an adalah 

kalam Allah yang mengandung petunjuk bagi kebahagian hidup 

manusia di dunia dan akhirat. Isinya meliputi berbagai macam 

persoalan dan alam semesta untuk memahami sebuah Al-

Qur‘an paling tidak membutuhkan pemahaman dan pembacaan 
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Al-Qur‘an secara mendalam dan arti yang terdapat didalam ayat 

Al-Qur‘an. 

Allah telah menurunkan Al-Qur‘an sebagai pegangan 

hidup yang ideal bagi umat manusia, agar mereka tidak tersesat 

dalam menjalani kehidupan dunia. Al-Qur‘an merupakan 

pegangan hidup yang telah diwahyukan Allah melalui perantara 

Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Beliau 

adalah penutup para Nabi dan Rasul, serta utusan Allah kepada 

seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh 

disembah dan Rasul yang tidak boleh didustakan. Sebagai kitab 

yang terakhir Allah turunkan, Al-Qur‘an memuat ajaran-ajaran 

yang begitu lengkap yang telah mencakup dan 

menyempurnakan pesan-pesan Allah pada umat sebelumnya.  

Oleh karena itu, dasar yang menjadi acuan pendidikan 

Islam pun hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan 

kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik kearah 

pencapaian pendidikan dasar yang terpenting dari pendidikan 

Islam adalah Al-Qur‘an dan sunah atau hadis. Rasulullah Saw, 

menetapkan Al-Qur‘an dan hadis sebagai dasar pendidikan 

Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang 

didasarkan pada keimanan semata. Namun, justru karena 

kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat 

diterima oleh nalar manusia dan dibuktikan dalam sejarah atau 

pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, Al-Qur‘an tidak 

ada keraguan padanya. Al-Qur‘an tetap terpelihara kebenaran 

dan kesuciannya, baik dalam pembinaan aspek spiritual 

maupun aspek sosial budaya dan pendidikan.
8
 

Nabi Nuh merupakan Rasul pertama dan utusan yang 

diberi wahyu oleh Allah yang diutus Allah kepada penduduk 

bumi, kaumnya sangat ingkar dan mendustakan ajaran yang 

dibawa nabi Nuh,
9
adapun kaum Nabi Nuh bernama Bani 

Rasib sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jabir dan 

lainnya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah 
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seorang yang pandai dalam berbicara, seorang yang fasih 

dalam berkata-kata, tajam pemikiran atau akalnya, dapat 

menangkis jika berdebat, memiliki kecerdasan dan sangat 

bersifat sabar dan tenang dalam menghadapi banyaknya 

cobaan atau kesulitan dalam hidup. Beliau adalah hamba yang 

sangat pandai bersyukur dan rendah hati.
10

 

Oleh karena itu, Nabi Nuh diutus oleh Allah dengan 

tujuan  meluruskan tauhid kaumnya yang salah, sebagaimana 

konsep tauhid yang diajarkan oleh para Nabi yaitu menjadikan 

Allah sebagai satu-satunya Tuhan bagi setiap manusia dan 

seluruh ciptaan-Nya di muka bumi.Selain nabi dan rasul nabi 

Nuh juga merupakan seorang ayah yang memilki empat orang 

anak, yang salah satu anaknya bernama kan‘an yang diantara 

saudaranya dia sendirilah yang tidak mengikuti ajaran nabi 

Nuh dan justru memusuhinya, saat terjadi banjir bandang Nabi 

Nuh mengajak putranya kan‘an untuk menyelamatkan diri 

dengan menaiki perahu bersama Nabi Nuh, namun putranya 

justru ingkar dan menolak ajakan Nabi Nuh sebagaimana 

dikisahkan dalam Qur‘an surat Hud ayat 43: 

ِء  ا َم ْل ا َن  ِم ِِن  ُم ِص ْع  َ ي ٍل  َب َج ََلٰ  ِإ ِوي  آ َس َل  ا َم قَ  ۚ  َق ِص ا َع َْل  َل  ا
َم  َرِح ْن  َم ْلَّ  ِإ لَِّو  ل ا ِر  ْم َأ ْن  ِم ْوَم   َ ي ْل ْوُج  ۚ  ا َم ْل ا ا  َم ُه  َ ن  ْ ي  َ ب َل  ا َوَح

يَ  َرِق ْغ ُم ْل ا َن  ِم َن  ا َك  َف
Artinya: “Anaknya menjawab: "Aku akan mencari 

perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku 

dari air bah!" Nuh berkata: "tidak ada yang 

melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah 

(saja) yang Maha Penyayang". dan gelombang 

menjadi penghalang antara keduanya; Maka jadilah 

anak itu Termasuk orang-orang yang 

ditenggelamkan.” 
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Berdasarkan penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir yaitu, 

―Dan Nuh memanggil anaknya” dan ayat seterusnya. Anaknya 

ini adalah anak yang ke empat yang bernama kan‘an dia adalah 

kafir, ayahnya memanggilnya untuk naik perahu dan beriman 

bersama-sama mereka agar tidak tenggelam sebagaimana 

orang-orang kafir tenggelam.
11

 Dia menyakini karena 

kebodohannya itu air bah tidak akan naik sampai ke puncak 

gunung dan bahwa dia jika dia berada di puncak gunung tentu 

dia akan selamat dari tenggelam. Ayahnya berkata, pada hari 

ini (pada hari terjadinya air bah) tidak ada sesuatu pun yang 

dapat melindungi diri dari siksa Allah. Padahal kedasyatan air 

bah itu telah mengakibatkan kapal Nabi Nuh AS telah 

terkantung-kantung di lautan dan tidak sejengkal tanah daratan 

pun terlihat, karena semuanya telah ditelan air sampai waktu 

yang Allah sendiri Maha Tahu.
12

 

Sedangkan  ketiga putranya yang lain, Sam, Ham dan 

Jafits berhasil didik oleh nabi Nuh dengan baik, maka dari itu 

kan‘an termasuk anak yang durhaka karena tidak patuh dan 

tidak berbakti kepada ayahnya yang mengajarkan kebenaran 

kepada keluarganya, tetapi ia membangkang dan memilih 

mengikuti ibunya serta bersama orang-orang yang kafir.
13

 

Dalam Quran surat Hud ayat 42-46 menyuguhkan nilai-

nilai pendidikan yang patut untuk diperhatikan agar dijadikan 

referensi para orang tua untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

pendidikan aqidah dan akhlak terhadap anak-anak mereka. 

Kedua nilai tersebut menjelaskan fenomena hubungan antara 

bapak dan anak, Nabi Nuh as dan kan‘an yang tidak 

harmonis,
14

 kemudian dalam memahami dan memberikan 

pendidikan terhadap anak yang sesuai dengan Al-Qur‘an dan 

sunnah tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh Ibnu Katsir 

              
  11

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, 

Lubaabut Tafsiir Min Ibnu Katsiir (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i, 2005).h. 349 
12

Idam Mustofa, ―Komitmen Orang Tua Dalam Pendidikan Anak: Refleksi 

Kisah Nabi Nuh As Dan Kan‘an‖ Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan 

Islam(Oktober 2018).h. 25 
13

Ibid. 
14

Ibid, h. 24 



 

 
 

8 

sebagai tokoh utama dalam penafsiran Al-Qur‘an dengan salah 

satu karyanya yaitu tafsir Ibnu Katsir. 

Nabi Nuh sebagai seorang nabi  dapat dikatakan gagal 

dalam mendidik anaknya, sedangkan nabi Nuh sendiri sudah 

mendidik anaknya dengan menggunakan dua metode yang 

pertama tabligh, yaitu penggunaan lisan dalam mengajarkan 

materi pendidikan kepada anaknya, yang kedua yaitu metode 

spiritual penggunaan doa kepada Allah sebagai sarana 

mendapatkan tujuan yang diinginkan.
15

 Penggunaan dua 

metode ini sudah menjadi keniscayaan bagi seorang rasul 

dalam rangka mengemban risalah kenabian Nya. Dan faktor 

lain kegagalan orang tua dalam mendidik anak yaitu faktor 

lingkungan masyarakat, yang mempunyai pengaruh lebih besar 

sehingga lebih mempengaruhi karakter anak. Dan faktor inilah 

yang menyebabkan kan‘an tidak berbakti kepada ayahnya yaitu 

nabi Nuh, dimana karena pengikut nabi Nuh yang sedikit dan 

lebih banyak kaum kafir yang ingkar sehingga anak dan istrinya 

cenderung mengikuti para penguasa kaum nabi Nuh yang 

menentang ajaran Nuh as. Hingga pada saat Allah menurunkan 

azab untuk kaumnya yaitu sebuah banjir besar yang juga ikut 

menenggelamkan anak dan istrinya, nabi Nuh bertanya kepada 

Allah ―mengapa telah Engkau janjikan keselamatann 

keluargaku bersama diriku sementara ia faktanya tenggelam?‖
16

 

pertanyaan itu Allah jawab melalui firmannya dalam QS. Al-

Mu‘minun ayat 27: 

يُ  ْع َأ ِب َك  ْل ُف ْل ا ِع  َن ْص ا ِن  َأ ِو  ْي َل ِإ ا  َن  ْ ي ْوَح َأ ا َف ُرَن ْم َأ َء  ا َج ا  َذ ِإ َف ا  َن ِي َوْح َو ا  َن ِن
نُّوُر  ت َّ ل ا َر  ا َف ْلَّ  ۚ  َو ِإ َك  َل ْى َوَأ ْيِ   َ ن  ْ ث ا ْيِ  َزْوَج لٍّ  ْن ُك ِم ا  َه ي ِف ْك  ُل ْس ا َف

ْم  ُه  ْ ن ِم ُل  ْو َق ْل ا ِو  ْي َل َع َق  َب َس ْن  وا  ۚ  َم ُم َل َظ َن  ي لَِّذ ا ِِف  ِِن  ْب ِط ُُتَا  ۚ  َوَْل 
ونَ  َرُق ْغ ُم ْم  ُه ن َّ  ِإ

Artinya: “Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera 

di bawah penilikan dan petunjuk Kami, Maka apabila 

perintah Kami telah datang dan tanur telah 
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memancarkan air, Maka masukkanlah ke dalam 

bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) 

keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu 

ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. dan 

janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang 

orang-orang yang zalim, karena Sesungguhnya 

mereka itu akan ditenggelamkan.” 

 

Kegagalan nabi Nuh inilah yang dapat dijadikan ibrah 

bermakna bahwa betapa pentingnya memiliki komitmen 

pendidikan akidah dan pendidikan akhlak untuk anak. Ibrah 

inilah yang harus diinternalisasikan  pada anak-anak sejak usia 

dini, mengingat akidah dan akhlak merupakan dasar syariat 

dalam Islam.
17

 

Maka  pemilihan judul dalam penelitian  ini adalah 

dikarenakan melihat dimasa sekarang ini banyak dari anak-anak 

ataupun remaja yang kurang memiliki nilai-nilai keislaman. 

Yang menjadi penyebabnya yaitu dua faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari diri individu 

itu sendiri seperti krisis identitas atau individu tersebut gagal 

dalam mencapai identitas sehingga mengalami kebingungan 

akan konsep diri, kemudian juga kontrol diri yang lemah. 

Sementara itu, faktor eksternal adalah yang berasal dari luar 

individu, yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya 

perhatian dari orang tuaa, serta kurangnya kasih sayang, 

perceraian orang tua, lemahnya komunikasi yang terjalin antara 

anak dan orang tua, masalah finansial, dan lemahnya 

pendidikan moral dan lingkungan pertemanan yang buruk. Dan 

saat ini kenakalan remaja di Indonesia telah menjadi sebuah 

fenomena sosial yang tidak terbantahkan. Banyak kasus yang 

terjadi dikalangan remaja, seperti dalam banyaknya berita-

berita bahwa banyak remaja berusia 18 tahun yang terlibat aksi 
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pelanggaran norma, seperti tawuran, narkoba, pembunuhan 

ataupun pergaulan bebas.
18

 

Dari hal tersebut sebagai orang tua harus melakukan 

pendeketan dan langkah-langkah untuk mengatasi dan 

mencegah kenakalan remaja tersebut, maka dari itu 

menanamkan, memahami dan  mengamalkan ajaran Islam sejak 

anak berusia dini sangat penting dan peran orang tua sangat 

dibutuhkan dalam menanamkan nilai pendidikan akidah, 

pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah perlu diamalkan 

secara kafah. melalui kisah kisah umat terdahulu, penulis 

mencoba menggali Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah 

Nabi Nuh AS (Kajian Tafsir Ibnu Katsir Surat Hud Ayat 42-46). 

  

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diteliti. 

Maka peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam kisah nabi Nuh AS . Sub fokus yang 

akan diteliti ialah terkait nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai 

pendidikan aqidah dan nilai pendidikan akhlak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana nilai nilai 

pendidikan Islam dalam kisah nabi Nuh as (kajian tafsir Ibnu 

Katsir surat Hud ayat 42-46)? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahuinilai nilai pendidikan Islam dalam 

kisah nabi Nuh as (kajian tafsir Ibnu Katsir surat Hud ayat 42-

46). 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Memberikan wawasan keilmuan bagi pendidikan 

Islam dan menambah sumbangan referensi dalam dunia 

pendidikan Islam. Dan hasil penelitian ini dapat 

mengembangkan pemikiran pendidikan melalui kisah 

kenabian pada khalayak umum, khususnya bagi pendidik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis merupakan wahana untuk menambah 

wawasan keilmuan dan pemikiran pendidikan Islam serta 

menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari 

perkuliahan  khususnya nilai-nilai pendidikan Islam 

seperti nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ahlak 

dalam kisah Nabi Nuh AS. 

b. Bagi orang tua sebagai bahan acuan untuk menanamkan 

nilai-nilai pendidikan Islam seperti nilai pendidikan 

aqidah, nilai pendidikan ahlak melalui kisah nabi kepada 

anak sejak dini. 

c. Bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang 

peran orang tua terhadap nilai-nilai pendidikan Islam 

seperti nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ahlak 

kepada anak yangsesuai dengan kisah Nabi Nuh AS. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  pustaka (library research) yaitu prosedur penelitian 

yang mengkaji serta menggunakan literatur sebagai bahan 

acuan dan rujukan yang diperoleh dari sekumpulan pustaka 

(buku, majalah, artikel, biografi, jurnal) dalam mengolah 

data. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan 

dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan 

diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang 
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individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.
19

 Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu 

sebuah penelitian yang menggunakan prosedur untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat 

untuk pengumpulan data. Menurut Suharsimi Srikunto, 

dokumentasi adalah variabel mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, buku-buku, surat kabar, 

majalah dan sebagainya.
20

 

Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang 

diperlukan pada penelitian yang bersumber pada dokumen. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan 

adalah  

dalam bentuk pengumpulan data tentang Nilai Pendidikan 

Islam. 

3. Sumber  Data 

Adapun sumber data yang peneliti gunakan untuk 

keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu merupakan sumber yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data-data 

atau sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 

riset. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir 

Ibnu Katsir guna mencari rumusan tentang nilai 

pendidikan Islam yang ada dalam surat Hud ayat 42-46. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung diberikan dalam kata lain sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

              
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 
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seperti dokumen atau lewat perantara.
21

Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dengan caramembaca, 

mempelajari, memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen-

dokumen yang mendukung dan melengkapi data-data 

primer sehingga penelitian akan lebih valid dalam 

menemukan kesimpulan. Jadi sumber data sekunder 

merupakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, 

diantaranya: 

1) K Muh. Daming, ‗Kisah Nabi Nuh As Menurut Al-

Quran‟, Al-‟Adl, Vol. 6 No. 1 ( Januari 2013). 

2) Boy Arifin, Rangkaian Cerita Dalam Al-Qur‟an, 

(Bandung: Al-Ma‘arif) 

3) Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic 

Parenting Cara Nabi Saw Mendidik Anak 

(Yogyakarta: Pro- U Media, 2010). 

4) Mohd Hakim Mothar Rijan, ‗Metode Dan Inpati 

Dakwah Nabi Nuh As Analisis Dalam Al-Quran‘, 

Jurnal Maw‟izah, Jilid 1 2018. 

5) Munawaroh. Kisah Teladan 25 Nabi Dan Rasul. 

jakarta: eska media, 2005. 

6) Masturi Irham, Khoeruddin Basarah, Nuh As 

Peradaban Manusia Kedua. Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2020. 

7) Bahjat, Ahmad. Nabi-Nabi Allah. jakarta: qithi press, 

2007. 

8) Idam Mustofa, ―Komitmen Orang Tua Dalam 

Pendidikan Refleksi Kisah Nabi Nuh As Dan 

Kan‘an,‖ Intizam Jurnal Manajemen Pendidikan 

Islam Volume 2, Nomor 1, Oktober (2018). 

9) Ahmad Muhammad Ahmad Al-Mughaini, Jejak 25 

Nabi Dan Rasul (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2011). 
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4. Metode  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini digunakan sebagai 

dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Kemudian 

dalam pembahasannya penulis menggunakan metode 

content analysis (analisis isi). Content analysis merupakan 

analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.
22

Yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, 

suara maupun tulisan. Analisis juga dapat dilakukan 

terhadap buku-buku teks, catatan. Penulis mengumpulkan 

data dari berbagai sumber data yang digunakan, kemudian 

data yang telah tersusun dipahami untuk dianalisis dan dapat 

ditarik beberapa kesimpulannya. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Peneliti membaca secara berulang-ulang tafsir yang 

diteliti yaitu tafsir Ibnu Katsir surat Hud ayat 42-46 yang 

berhubungan dengan nilai pendidikan Islam dalam kisah 

Nabi Nuh dan buku-buku yang berhubungan tentang 

kisah Nabi Nuh. 

b. Dari data-data teks yang didapat, peneliti melakukan 

analisis dengan mengacu pada berbagai teori dan 

sumber-sumber data yang berkaitan. 

c. Kemudian menjabarkan hasil analisis ke dalam laporan 

penelitian. 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

Agar tidak terjadi pengulangan kajian yang sama dalam 

melakukan suatu penelitian, maka perlu bagi peneliti untuk 

menyajikan daftar penelitian terdahulu yang memiliki 

kemiripaan dengan penelitian ini. Penulis menemukan beberapa 

hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Rahman Sutomo, ―Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Kisah Nabi Ibrahim (Analisis QS. Al-An‘am Ayat 74-81 

Dan Al-Anbiya 51-70)‖. 

              
22Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Literasi Media, 2015). h. 100 
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Kesimpulan dalam tesis ini adalah nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam kisah nabi Ibrahim dalam surat Al-

An‘am Ayat 74-81 terdapat nilai akidah Allah maha kekal 

tidak akan memiliki sifat ―tenggelam‖ yang artinya tidak 

akan meninggalkan makhluknya dan maha mengawasi akan 

selalu ada untuk makhluknya. Kemudian ada nilai akhlak, 

akhlak kepada Allah/hablunminallah, jika Allah memberi 

petunjuk kepada hambanya dan menjawab doa, maka sudah 

kewajiban bagi hambanya untuk menerima petunjuk dan 

bimbinganNya serta tidak mendurhakaiNya.
23

Dalam 

penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu, 

persamaannya adalah sama sama menjadikan nilai-nilai 

pendidikan Islam sebagai penelitian, sedangkan 

perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan kisah Nabi 

Ibrahim AS dan peneliti sekarang memfokuskan pada kisah 

Nabi Nuh AS kajian tafsir Ibnu Katsir. 

2. Nurul Indana, Noor Fatiha, Amina Ba‘dho, STIT Al-

Urwatul Wutsqo Jombang, tahun 2020, yang berjudul Nilai-

Nilai Pendidikan Islam (Analisis Buku Misteri Banjir Nabi 

Nuh Karya Yosep Rafiqi). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin 

penulis teliti yaitu, sama-sama menjadikan nilai-nilai 

pendidikan Islam sebagai penelitian tetapi memfokuskan 

pada Analisis Buku Misteri Banjir Nabi Nuh Karya Yosep 

Rafiq.24
Sedangkan peneliti saat ini memfokuskan pada kisah 

nabi Nuh kajian tafsir Ibnu Katsir surat Hud ayat42-46. 

3. Zainol Hasan, STAIN Pamekasan Jurusan Tarbiyah,yang 

berjudul, Nilai-nilai pendidikan Islam pada kisah Nabi 

Ibrahim. 

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada kisah Nabi 

Ibrahim AS terdiri dari: nilai-nilai Ilahiyah, yaitu nilai 

              
23

Rahman Sutomo, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Nabi Ibrahim 

As (Analisis Qs. Al-An‟am Ayat 74-81 Dan Al-Anbiya 51-70)UIN Sumatera Utara 
Medan, 2019. 

24
Amina Ba‘dho Nurul Indana, Noor Fatiha, ―Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

(Analisis Buku Misteri Banjir Nabi Nuh Karya Yosep Rafiqi)‖ STIT Al-Urwatul 

Wutsqo Jombang, 2020. 
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keimanan dan nilai ibadah, kedua, nilai Insaniyah, yaitu 

nilai-nilai akhlak yang terdiri dari kejujuran, dipercaya, 

penyampaian kebenaran, kecerdasan, kasih sayang, 

kesabaran, keteladanan, dan demokrasi. Penelitian ini 

mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang ingin penulis teliti yaitu, persamaannya yaitu 

membahas nilai-nilai pendidikan Islam sebagai penelitian 

tetapi peneliti sekarang memfokuskan pada kisah Nabi Nuh. 

Sedangkan dalam perbedaannya penelitian terdahulu 

menggunakan kisah Nabi Ibrahim sebagai objek 

penelitian.
25

 

4. Indera Padri,  Guru Sekolah Dasar Negeri 27 Pasaman, yang 

berjudul, Nilai-Nilai Islam kisah Nabi Musa As dan Bani 

Israil dalam surat Al-Baqarah ayat 67-74. 

Nilai pendidikan akidah dalam surat al-Baqarah ayat 

67-74 antara lain: menjadikan Allah SWT sebagai satu-

satunya pelindung, meyakini bahwa Allah mengetahui 

segala sesuatu yang tersembunyi, dan meyakini bahwa Allah 

SWT mampu melakukan segala sesuatu, tidak terkecuali 

menghidupkan orang yang telah mati. Dalam penelitian ini 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

ingin penulis teliti yaitu, persamaannya yaitu membahas 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam kisah nabi. Sedangkan 

perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada 

kisah Nabi Musa As dan Bani Israil, peneliti sekarang fokus 

kepada pendidikan Islam dalam kisah Nabi Nuh As.
26

 

5. Jumadi Ibrahim dkk, Institut Islam Mamba‘ul Surakarta, 

Jawa Tengah tahun 2020 yang berjudul, Nilai-Nilai 

Pendidikan Tauhid Dalam Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail 

(Studi Analisis Surat Ash Shaffat Ayat 99-107 Dalam Tafsir 

Ibnu Katsir). 

              
25

Zainol Hasan, ―Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Kisah Nabi Ibrahim,‖ 

NuansaVolume. 14 No. 2 (2017). 
26

Indera Padri, ―Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Nabi Musa as 

Dan Bani Israil Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 67-74,‖ ruhama: Islamic Education 

JournalVolume. 1 No. 2 (oktober 2018). 
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Nilai pendidikan tauhid dalam penelitian terdahulu ini 

yaitu nilai tauhid rububiyah, nilai tauhid uluhiyah, nilai 

tauhid asma‘wa sifat. Relevansi nilai pendidikan tauhid 

terhadap pendidikan Islam yang ada dalam kisah Nabi 

Ibrahim dan Ismail yang terdapat dalam Surat Ash Shaffat 

Ayat 99-107 berkaitan erat dengan tujuan pendidikan Islam 

itu sendiri yaitu, diciptakan nya manusia semata-mata untuk 

beribadah kepada Allah SWT. 

Dalam penelitian terdahulu ini dengan peneliti 

sekarang memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan 

nya yaitu sama-sama membahas nilai pendidikan tauhid 

didalam nya, kemudian untuk perbedaan nya peneliti 

sekarang memfokuskan kepada kisah Nabi Nuh As sebagai 

objek penelitian.
27

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, yang 

tersusun secara sistematis berikut ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi: 

A. Penegasan Judul 

B. Alasan Memilih Judul 

C. Latar Belakang Masalah 

D. Fokus Dan Sub Fokus 

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan Penelitian 

G. Manfaat Penelitian  

H. Metode Penelitian 

I. Kajian Yang Relevan 

J. Sistematika Pembahasan 

 

  

              
27

Jumadi Ibrahim Dkk, ―Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kisah Nabi 

Ibrahim Dan Ismail (Studi Analisis Surat Ash Shaffat Ayat 99-107 Dalam Tafsir Ibnu 

Katsir),‖ Edumaspul: Jurnal PendidikanVolume. 6 No. 1 (2022). 
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BAB II: KAJIAN TEORI  

A. Pengertian Nilai Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Nilai 

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian pendidikan islam 

b. Dasar-dasar pendidikan islam 

c. Komponen-komponen pendidikan islam 

d. Tujuan pendidikan islam 

B. Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Islam 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

 

BAB III: Kisah Nabi Nuh AS 

A. Sejarah Nabi Nuh AS 

1. Dakwah Nabi Nuh AS Kepada Kaumnya 

a. Isi Dakwah Nabi Nuh AS 

b. Metode Dakwah Nabi Nuh AS 

2. Membangun Bahtera 

B. Mengenal Tafsir Ibnu Katsir 

1. Biografi Ibnu Katsir 

2. Karya-Karya Ibnu Katsir 

3. Metode Dan Corak Tafsir Ibnu Katsir 

 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Nabi Nuh As 

Kajian Tafsir Ibnu Katsir Surat Hud Ayat 42-46 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Nabi Nuh AS 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Tidak mudah menjelaskan seperti apa nilai itu, tetapi 

dapat dikatakan bahwa suatu nilai merupakan sesuatu yang 

menarik bagi manusia, merupakan sesuatu yang dicari, 

sesuatu yang membuat senang, sesuatu yang banyak disukai 

dan diinginkan, singkatnya adalah sesuatu yang baik. 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai 

bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan  

benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, 

melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, 

dan tidak disenangi.
1
Adapun pengertian nilai menurut 

pendapat beberapa para ahli antara lain: 

a. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah 

suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup 

system kepercayaan dalam mana seseorang bertindak 

atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan 

dipercayai. 

b. Menurut Lauis D. Kattsof yang dikutip Syamsul Maarif 

mengartikan nilai sebagai berikut: Pertama, nilai 

merupakan kualitas empiris yang tidak dapat 

didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan 

memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam 

objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata 

subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak 

pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari 

suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam 

kenyataan maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil 

dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi 

kehidupan. 

              
1
―Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi 

Uin Sumatera Utara Medan.‖ ― Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam” Al-Hikmah 

Vol. 2 No. 1, Mei 2020. h. 93 
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c. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang 

melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah 

berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia 

yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang 

bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan 

tingkah laku. 

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu 

yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum 

berarti dibutuhkan manusia, tetapi tidak berarti adanya 

esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya 

saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat 

karena kesesuaian peningkatan daya tangkap manusia itu 

sendiri.
2
 

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf 

penghayatan seseorang telah sampai pada taraf 

kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. Sehingga 

sesuatu bernilai bagi seseorang belum tentu juga bernilai 

untuk orang lain, karena nilai itu sangat penting bagi 

kehidupan ini. Nilai-nilai dapat ditanamkan pada anak didik 

melalui proses sosialisasi ataupun sumber-sumber lainnya. 

Nilai itu tidak perlu sama bagi masyarakat, karena dalam 

masyarakat terdapat perbedaan dari segi kelompok ekonomi, 

sosial, etnis, agama, politik dan hal-hal lainnya. 

 

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam merupakan kata majemuk yang 

terdiri dari pendidikan dan Islam.  Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia disebutkan, pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya 

pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan mendidik.
3
 

              
2
Ibid. h. 94 

3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: 

Balai Pustaka). 
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Sementara istilah pendidikan menurut istilah 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogic yang 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam  

UU RI nomor 20 tahun 2003tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa ―pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bansa 

dan negara. 

Adapun definisi pendidikan menurut para ahli, 

pengertian pendidikan antara seorang ahli dan yang 

lainnya tidaklah sama, apalagi ahli-ahli pada zaman 

dahulu dan zaman sekarang. Menurut Ki Hajar 

Dewantara pendidikan adalah, tuntunan didalam hidup 

tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Menurut Prof. Dr.John Dewey, pendidikan adalah 

suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah 

pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu 

pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia, proses  

pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap 

fase peserta menambahkan kecakapan didalam 

perkembangan seseorang.
4
 

Selanjutnya menurut Prof. H. Mahmud Yunus, 

pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih 

untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan 

peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga 

secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada 

              
4
Sudarto, Filsafat Pendidikan Islam (sleman: CV BUDI UTAMA, 2019).h. 
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tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup 

bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi 

bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. 

Apabila pendidikan dikaitkan dengan Islam, maka 

penyusunan rumusannya harus dapat menggambarkan 

makna kata tersebut. Menurut Zakiah Daradjat 

pendidikan Islam merupakan pendidikan iman dan 

pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran 

tentang sikap dan tingkah laku manusia yang menuju 

kesejahteraan hidup perorangan dan kehidupan bersama, 

maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan 

pendidikan masyarakat.
5
 

Sedangkan pendidikan Islam menurut pandangan 

Ali Ashraf dalam Toto Suharto, pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang ditunjukan untuk melatih sensibilitas 

siswa atau anak didik sedemikian rupa sehingga dalam 

perilaku mereka tentang berbagai macam makna 

kehidupan ini diatur oleh nilai-nilai etika Islam. 

Sedangkan Quthb dalam Toto, mendefinisikan 

pendidikan Islam adalah suatu aktivitas yang berusaha 

memahami diri manusia secara totalitas melalui berbagai 

macam pendekatan dan metode guna menjalankan 

kehidupan di dunia.
6
 

Selanjutnya apabila ingin membahas seputar Islam 

dalam pendidikan merupakan suatu hal yang menarik 

terutama dalam kaitannya dengan upaya pembangunan 

sumber daya manusia. Pemikiran diatas sejalan dengan 

falsafah bahwa sebuah usaha yang tidak mempunyai 

tujuan tidak akan mempunyai arti apa- apa. Ibarat 

seseorang yang berpergian tak tentu arah maka hasilnya 

adalah tidak lebih dari pengalaman selama perjalanan. 

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang 

              
5
Ahmad Suryadi Uci Sanusi, Ilmu Pendidikan Islam (Sleman: CV BUDI 

UTAMA, 2018).h. 7 
6 Dkk Ahdar, Teori Filsafat Pendidikan Islam (Aceh: Yayasan Penerbit 

Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022).h. 56 
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dilakukan sehingga dalam penerapannya ia tak 

kehilangan arah dan pijakan.
7
 

Melihat pemaparan mengenai definisi pendidikan 

Islam dapat diartikan pendidikan Islam sebagai media 

untuk melatih kepekaan sensibilitas siswa sehingga 

manusia mampu memahami dirinya secara totalitas  

dalam menjalankan aktivitas keduniawian yang 

berhubungan langsung dengan nilai dan norma di dalam 

Islam.
8
  

Dalam teori belajar kognitivistik juga 

berpandangan bahwa siswa dalam keterlibatannya secara 

aktif sangat dipentingkan untuk menarik minat dan 

meningkat retensi belajar perlu mengaitkan pengetahuan 

baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. 

Karena belajar merupakan suatu proses internal yang 

mencakup ingatan, retensi, pengolaan informasi emosi 

dan aspek kejiwaan. 

Secara konvesional yang berkembang pada saat ini 

ada tiga aliran yang muncul dalam menakar peran 

manusia pada pendidikan. Ketiga aliran tersebut menyoal 

manusiaterutama sebagai obyek pendidikan yang 

kemudia diikuti dengan persoalan berikutnya, bagaimana 

peran manusia sebagai subyek pendidikan. Menurut 

aliran empirisme, perkembangan individu itu semata-

mata ditentukan oleh faktor luar/lingkungan sedangkan 

pembawaan tidak memiliki peran sama sekali. Tokoh 

aliran ini yaitu John Locke mengatakan bahwa anak lahir 

itu seperti kertas putih yang belum mendapatkan coretan 

sedikitpun, akan dijadikan apa kertas itu yang 

menentukan adalah yang menulisnya, seiring dengan 

pandangan ini maka peran manusia sebagai subyek 

pendidikan dinilai begitu kuat. Berbagai metode dan 

              
7
Sudarto, op.cit.h. 48 

8 Ahdar, Teori Filsafat Pendidikan Islam.h. 57 
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pendekatan dalam melakukan pendidikan terus 

diupayakan untuk membentuk kepribadian peserta didik.
9
  

Aliran empirisme ini menimbulkan peningkatan 

optimisme yang sangat tinggi dalam bidang pendidikan, 

segala sesuatu yang terdapat pada jiwa manusia dapat 

diubah oleh pendidikan. Gejala kejiwaan seperti watak, 

sikap dan tingkah laku manusia dapat didesain melalui 

pendidikan. Lingkungan dan pendidikan dipandang 

mempunyai pengaruh yang tidak terbatas.
10

 

Selain aliran empirisme, aliran nativisme 

memandang perkembangan individu itu semata mata 

ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, 

anak-anak sejak lahir membawa sifat-sifat tertentu yang 

dinamakan sifat pembawaan. Para ahli yang mengikuti 

aliran ini biasanya menunjukan berbagai 

kesamaan/kemiripan antara orangtua dengan anak-

anaknya sebagai argumentasi pemahaman mereka.  Sifat 

pembawaan menurut aliran ini mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi perkembangan individu. Bahkan 

pendidikan dan lingkungannya diyakini tidak ada 

pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Menurutnya, 

sejauh apapun anak itu dididik dan berusaha dipengaruhi 

kepribadiannya pada akhirnya akan menunjukan sifat asli 

bawaanya. Tokoh aliran ini adalah Athur Schopenhauer 

dan Lomborso, manusia dalam pandangan ini hanya 

pasrah mengikuti saja ke mana arah bawaan dari  takdir 

sejak lahir. Aliran ini termasuk antitesa terhadap aliran 

sebelumnya yaitu aliran empirisme.
11

 

Selain kedua aliran tersebut, terdapat juga aliran 

konvergensi yang mencoba mengambil jalan tengah 

dengan memadukan kedua aliran sebelumnya. Istilah 

makna konvergensi memiliki makna pertemuan dua 

              
9 Miftahuddin, ―Konsep Konvergensi Dalam Pendidikan Islam (Menakar 

Peran Manusia Dalam Pendidikan),‖ Dirasat: Jurnal Studi Dan Peradaban Vol.14, 

No. 01 (2019).h. 53 
10

 Ibid. 
11 Ibid.h. 55 



 

 
 

25 

variabel yang berbeda ke dalam satu titik yang sama. 

Dalam kamus psikologi konvergensi dimaknai sebgai 

interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan 

dalam proses perkembangan tingkah laku. Menurut 

aliran ketiga ini, pendidikan dan lingkungan berpengaruh 

secara terbatas pada kepribadian manusia pendidikan 

dinilai sebagai resulnate atau perpaduan dari 

pertumbuhan bakat bawaan dan pengaruh 

pendidikan/lingkungan. Manusia lahir telah membawa 

benih-benih tertentu dan selanjutnya bisa berkembang 

atau bahkan menyusut karena pengaruh 

lingkungan/pendidikan. Aliran yang dipelopori oleh 

Louis Willism Stern ini dapat dikatakan sintesa dari 

kedua aliran sebelumnya.
12

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam merupakan sebuah upaya 

mengembangkan seluruh potensi individual dan sosial 

manusia berdasarkan ajaran Islam. pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang 

kepada yang lainnya untuk mengembangkan seluruh 

potensinya, sehingga tumbuh dan berkembang menuju 

terbentuknya kepribadian muslim.
13

 

Kemudian dari pengertian nilai dan pendidikan 

Islam di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

pendidikan Islam merupakan sifat-sifat atau suatu hal 

yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan 

sebagai dasar ataupun acuan seseorang untuk mencapai 

tujuan dari hidupnya yaitu pengabdian kepada Allah 

SWT. 

 

b. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Subyektifitas manusia dalam mengkaji pendidikan 

itu sendiri memunculkan berbagai konsep yang menjadi 

dasar pijakan teori pendidikan yang menjadi sebab 

              
12 Ibid.h. 55-56 
13

uci sanusi, op.cit.h. 10 
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menjadi munculnya berbagai macam inovasi sesuai 

dengan wacana dan cara pandang mereka. Salah satunya 

yakni konsep dasar pendidikan Islam yang dibangun 

diatas nilai- nilai dogmatis Islam sebagai wahyu Illahi 

tanpa mengesampingkan sumber-sumber komponen lain 

dalam pendidikan.  

Pendidikan Islam bersumber pada enam hal, yaitu 

Al-Qur‘an yang memang merupakan sumber utama 

dalam ajaran Islam, as-sunnah (perkataan, perbuatan, dan 

persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para 

sahabatnya), kesepakatan para ulama (ijma‘) 

kemaslahatan umat (mashalil al-mursalah), tradisi atau 

kebiasaan masyarakat (‗urf), dan ijtihad (hasil para ahli 

dalam Islam).  keenam sumber tersebut disusun dan 

digunakan secara hierarkis, artinya dimana rujukan 

pendidikan Islam berurutan diawali dari sumber yang 

paling utama yaitu Al-Qur‘an dan dilanjutkan dengan 

sumber-sumber lain dengan tidak menyalahi atau 

bertentangan dengan sumber utama. 

Sedangkan dasar dari pendidikan Islam adalah 

tauhid, dalam stuktur ajaran Islam, tauhid merupakan 

ajaran yang sangat fundamental dan mendasari segala 

aspek kehidupan pengikutnya, tidak terkecuali aspek 

pendidikan. Dalam kaitan ini para pakar berpendapat 

bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid.
14

 

Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Tauhidullah fil „ibadah, sebagaimana yang telah 

diketahui bersama bahwa hikmah penciptaan manusia 

adalah beribadah hanya kepada Allah SWT dan pintu 

pelaksanaan ibadah adalah ilmu yang mengharuskan 

adanya proses pendidikan. 

2) Tauhidurrasul fit tiba‟. Rasulullah saw sebagai master 

pendidikan Islam secara teori maupun praktek serta 
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menjangkau segala aspek kehidupan yang tidak dapat 

dijangkau oleh manusia dari manapun. 

3) Kesatuan iman dan rasio, iman dan rasio adalah 

perwakilan dari yang tidak nampak dengan yang 

nampak dan masing-masing mempunyai wilayah 

tersendiri, sehingga harus saling melengkapi. 

Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar 

tujuan Islam sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang 

sama yaitu Al-Qur‘an dan Hadits dan jika pendidikan 

Islam itu diibaratkan bangunan, maka Al-Qur‘an dan 

Hadits adalah fundamennya. 

1. Al-Qur‘an  

Al-Qur‘an ialah firman Allah berupa wahyu 

yang disampaikanoleh malaikat jibrilkepada Nabi 

Muhammad SAW selama jangka waktu 23 tahun, 

yaitu 13 tahun ketika berada di Mekkah dan 10 tahun 

ketika hijrah ke Madinah. Waktu yang diturunkan di 

Mekkah disebut ayat Makkiyah, isinya kebanyakan 

mengatur tentang keimanan. Adapun ayat yang 

diturunkan di Madaniyah disebut ayat Madaniyah, 

isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia 

dalam hal mu‟amalah, hukum, pemerintahan, dan 

lain-lain. Al-Qur‘an terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 

6666 ayat. Dimana 4547 ayat perlu ditafsir.
15

 

Al-Qur‘an sebagai petunjuk kepada umat 

manusia. Dalam rangka mengatur hidup dan 

kehidupannya. Kehadirannya sebagai petunjuk tidak 

menjadikannya sebagai satu-satunya alternatif bagi 

manusia tapi menetapkannya sebagai motivator, agar 

manusia dapat berpacu secara positif dalam 

kehidupannya. Al-Qur‘an menjadi dasar dalam 

pendidikan Islam karena memuat aspek yang bisa 

dijadikan sejarah pendidikan Islam dimana bisa 

dilihat Al-Qur‘an banyak mengkisahkan beberapa 
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kisah  para Nabi, sebagaimana Rasullulah sebagai al-

tarbiyah al-ula‘ (pendidik pertama) pada masa awal 

pertumbuhan Islam telah menjanjikan Al-Qur‘an 

sebagai dasar pendidikan Islam disamping sunah 

beliau sendiri. Nilai esensi dalam Al-Quran 

selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap waktu 

dan zaman yang terjaga dari perubahan apapun.
16

 

 

2. Sunah (Hadits) 

Dasar kedua dalam pendidikan Islam adalah 

As-Sunnah menurut bahasa Sunnah adalah tradisi 

yang biasa dilakukan atau jalan yang dilalui (at-

thariqah al-Maslukah) baik yang terpuji maupun yang 

tercela. Yang dimaksud dengan sunah adalah cara-

cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Cara-cara 

hidup ini menyangkut: 

a. Sunah al-Qauliyah, yaitu perkataan Nabi 

Muhammad. 

b. Sunah al-Fi‘il, yaitu perbuatan Nabi Muhmmad 

c. Sunah takririyah (keadaan diam Nabi). Ada 

perbuatan sahabat yang disampaikan kepada Nabi 

dan Nabi tidak melarang juga tidak menyuruh. 

Sunah merupakan sumber hukum Islam yang 

kedua setelah Al-Qur‘an, ajaran Al-Qur‘an sering kali 

sulit terlaksana tanpa penjelasan dari sunah atau 

hadits karenanya, Allah SWT memerintahkan kepada 

manusia untuk menaati Rasul dalam kerangka 

ketaatan kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Qur‘an surah An-Nisa ayat 59: 

ي ِط َأ َو َو  لَّ ل ا وا  ُع ي ِط َأ وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  وِِل َي َوُأ وَل  رَُّس ل ا وا  ُع
ْم  ُك ْن ِم ِر  ْْلَْم ِو  ۚ  ا لَّ ل ا ََل  ِإ وُه  ُردُّ  َ ف ٍء  ْي َش ِِف  ْم  ُت َزْع ا َن  َ ت ْن  ِإ َف

ِر  ِخ ْْل ا ِم  ْو  َ ي ْل َوا ِو  لَّ ل ا ِب وَن  ُن ِم ْؤ  ُ ت ْم  ُت ْن ْن ُك ِإ وِل  ُس رَّ ل َك  ۚ  َوا ِل ذَٰ
ًل  ي ِو ْأ َت ُن  َس ْح َأ َو ٌر   ْ ي  َخ
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Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri 

di antara kamu, kemudia jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. 

An-Nisa‘: 59) 

 

Assunah dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan 

Islam karena: 

a. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 

menaati Rasulullah dan wajib berpegang teguh 

atau menerima yang akan datang dari Rasulullah. 

b. Pribadi Rasulullah dan segala aktivitasnya 

merupakan tauladan bagi umat Islam .
17

 

3. Hasil Pemikiran Para  Ahli Dalam Islam (Ijtihad) 

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang 

dilakukan ulama Islam di dalam memahami nash-nash 

Al-Quran dan Sunnah Nabi yang berhubungan dengan 

penjelasan dan dalil tentang dasar pendidikan Islam, 

sistem dan arah pendidikan Islam.Hasil pemikiran 

atau ijtihad para mujtahid dapat dijadikan dasar 

pendidikan Islam apalagi ijtihad tersebut telah 

menjadi konsesus umum (ijma‘) sehingga 

eksistensinya semakin kuat. Ijma‘ ialah kebulatan 

pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam 

merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. 

Ijtihad juga harus berhubungan dalam hal-hal yang 

langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat 

pada kondisi dan situasi tertentu dan teori-teori 

pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan 
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ajaran Islam dan kebutuhan hidup.
18

 Dan tolok 

pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil 

Al-Qur‘an dan Hadis. 

 

c. Komponen-Komponen Pendidikan Islam 

1) Guru/pendidik 

pendidik sebagai pengendali dan pengarah 

proses serta pembimbing arah perkembangan dan 

pertumbuhan peserta didik. Pendidik merupakan 

manusia hamba Allah yang bercita-cita islami yang 

telah matang rohaniah dan jasmaniahnya, dan 

memahami kebutuhan perkembangan dan 

pertumbuhan manusia didik bagi kehidupan masa 

depan. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan yang diperlukan peserta didik, 

melainkan juga mentrasformasikan tata nilai islami ke 

dalam pribadi mereka sehingga pribadi yang 

bernafaskan Islam, karena itu, ia sangat berpengaruh 

pada proses belajar mengajar.
19

 

Pendidik dalam Islam merupakan seseorang 

yang mampu bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak didik. Dalam Islam orang tua 

merupakan orang pertama yang bertanggung jawab 

terhadap anak. Tanggung jawab itu sedikitnya ada dua 

hal, pertama, karena kodrat, karena orang tua 

ditakdirkan bertanggung jawab mendidik anaknya. 

Kedua,karena kepentingan orang tua, yaitu 

berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan 

anaknya, sukses anaknya adalah sukses orang tua, 

karena tanggung jawab pertama terletak pada orang 

tua.
20
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2) Peserta didik 

Peserta didik mengandung makna luas yaitu 

disebut anak yang belum dewasa dan juga orang yang 

sudah dewasa, tetapi masih dalam taraf mencari atau 

menuntut ilmu dan keterampilan. Karakteristik 

peserta didik dapat dicirikan sebagai orang yang 

sedang mencari ilmu. 

Sifat-sifat yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar, yaitu: 

a) Berniat untuk beribadah dalam belajar, ber-

taqarrub kepada Allah. Konsekuensi dari sikap ini, 

peserta didik akan senantiasa mensucikan dirinya 

dengan yang mulia (akhlaq al-karimah)dalam 

kehidupan sehari-harinya, serta berupaya 

meninggalkan watak dan akhlak yang rendah 

(tercela) sebagai refleksi dari ajaran Al-Quran 

surat al-An‘am ayat 162 dan surat al-Dzariyat ayat 

51 

b) Mengurangi kecendrungan pada kehidupan 

duniawi, dengan cara menyeimbangkan antara 

dunia dan akhirat baik habl min Allahmaupun habl 

min al-nas. 

c) Bersikap tawadhu‟rendah hati. 

3) Kurikulum 

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa 

yunani, yaitu curir yang artinya pelari atau curere 

tempat berpacu. Definisi-definisi tentang kurikulum 

telah banyak dirumuskan oleh para ahli pendidikan. 

Di antaranya definisi yang dikemukakan oleh 

Abdurrahman an-Nahlawi, yaitu seluruh program 

pendidikan yang didalamnya tercakup masalah-

masalah metode, tujuan, tingkat pengajaran, materi 

pelajaran setiap tahun ajaran, topik topik pelajaran, 
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serta aktivitas yang dilakukan setiap peserta didik 

pada setiap materi pelajaran.
21

 

Dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 19 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Kurikulum merupakan alat untuk mendidik 

generasi muda dengan baik dan menolong mereka 

untuk membuka dan mengembangkan potensi mereka 

yang beragam dan menyiapkan mereka dengan baik 

untuk menjalankan hak dan kewajiban, memikul 

tanggung jawab terhadap diri dan keluarga, 

masyarakat dan bangsa. Kurikulum tentunya harus 

mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna  

(baik sebagai khalifah maupun ‗abd Allah) melalui 

transformasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap mental yang harus tersusun dalam kurikulum 

pendidikan Islam.
22

 hal ini dapat dipahami melalui 

isyarat al-Quran diantaranya pada surat al-Dzariyaat, 

ayat 18 sebagai berikut: 

ْْلَ  ا ُرونَ َوِب ِف ْغ  َ ت ْس َي ْم  ُى ِر  ا َح  ْس

Artinya: ―Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu 

pagi sebelum fajar.” 

Disinilah peran pendidikan Islam dalam 

memberikan pandangan filosofis tentang hakikat 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang 
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dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan 

manusia paripurna. 

4) Metode  

Metode adalah seperangkat prosedur 

pembelajaran yang dipakai oleh guru (pendidik) 

dalam proses belajar mengajar agar siswa (peserta 

didik) mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

dirumuskan dalam kurikulum, silabus dan mata 

pelajaran. Kemudian metode dalam pendidikan agama 

Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam upaya mencapai tujuan, karena menjadi sarana 

yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun 

dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat 

dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi 

pengertian-pengertian yang fungsional terhadap 

tingkah lakunya.  

Penggunaan metode sangat berpengaruh juga 

dalam proses belajar mengajar. Berbagai metode 

pengajaran yang disyariatkan dalam al-Qur‘an di 

antaranya adalah metode keteladanan (uswah 

hasanah). Kemudian dapat diungkapkan juga bahwa 

metode pengajaran lainnya adalah kebijaksanaan (al-

hikmah), nasihat yang baik (al-maw‘izhah al-

hasanah), dan diskusi (al-mujadalah ‗ala ahsan al-

jadal). 

Menurut Abudin Nata al-Quran menawarkan 

berbagai macam metode dalam pendidikan Islam 

yaitu
23

: 

a) Metode teladan, metode ini dianggap penting 

karena aspek agama yang terpenting adalah adalah 

akhlak yang termasuk dalam kawasan afektif yang 

terwujud dalam bentuk tingkah laku. 

b) Metode kisah-kisah, kisah atau cerita sebagai suatu 

metode pendidikan ternyata mempunyai daya tarik 
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yang menyentuh perasaan. Islam menyadari bahwa 

manusia mempunyai pengaruh besar terhadap 

perasaan. 

c) Metode nasihat, menurut al-Qur‘an metode nasihat 

itu hanya diberikan kepada peserta didik yang 

melanggar peraturan dan metode ini tujuannya 

untuk menumbuhkan kesadaran pada orang yang 

diberikan nasihat agar menjadi orang yang taat 

terhadap peraturan serta mau melaksanakan 

hukum yang sudah ditetapkan atau dibebankan 

kepada mereka. 

d) Metode khutbah, metode ceramah merupakan 

metode yang paling banyak digunakan dalam 

menyampaikan atau mengajak orang lain 

mengikuti ajaran yang telah ditentukan. 

e) Metode diskusi, metode ini digunakan dalam 

pendidikan Islam untuk mendidik dan mengajar 

manusia dengan tujuan lebih memantapkan 

pengertian dan sikap mereka terhadap suatu 

permasalahan. 

5) Evaluasi  

Secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa 

inggris evaluation, dalam bahasa Indonesia berarti 

penilaian. Adapun evaluasi adalah mencakup dua 

kegiatan yang dikemukakan yakni pengukuran dan 

penilaian. Dalam arti luas evaluasi adalah suatu 

proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan 

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat 

alternatif-alternatif keputusan.  

Tujuan evaluasi terdapat dua tujuan yaitu 

umum dan khusus, tujuan umum terdiri untuk 

menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan 

dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan 

yang dialami oleh peserta didik, setelah mereka 

mengikuti proses belajar mengajar dalam jangka 

waktu tertentu. Kemudian juga untuk mengetahui 

tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran 
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yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran 

selama jangka waktu tertentu.
24

 

Tujuan khususnya yaitu untuk merangsang 

kegiatan peserta didik dalam menempuh program 

pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak 

mungkin ada timbul rangsangan pada diri peserta 

didik untuk memperbaiki dan meningkatkan 

prestasinya masing-masing. selanjutnya, untuk 

menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan 

ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti 

program pendidikan, sehingga dapat dicari dan 

ditemukan cara-cara perbaikan.
25

 

 

d. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan sebagai komponen penting dan 

aktivitas menemukan adanya objek yang menjadi 

permasalahan dan membawa suatu proses ke arah 

tercapainya tujuan yang ditetapkan. Brucher menegaskan 

bahwa tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang 

ingin dicapai dan diinternalisasikan pada peserta didik. 

Karena itu, tujuan pendidikan merupakan masalah asasi, 

inti, dan saripati dari seluruh proses pendidikan dan 

berfungsi sebagai petunjuk yang mengarahkan proses 

pendidikan, memotivasi dan memberi kriteria ukuran 

dalam evaluasi pendidikan.Pendidikan merupakan bagian 

dari suatu proses yang diharapkan mencapai suatu 

tujuan.
26

Pada umumnya para pakar/ulama berpendapat 

bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk 

beribadah kepada Allah SWT.  

Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan 

pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan 
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kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan 

indra. Tujuan terakhir dari pendidikan Islam adalah 

terletak pada realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya 

kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat, 

maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Menurut 

M. Arifin tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan 

takwa dan akhlak serta menegaskan kebenaran dalam 

rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi 

luhur menurut ajaran Islam.
27

 

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan 

penciptaan manusia sebagai khalifah Allah SWT Umar 

Muhammad al-Toumi AL-Syaibani, mengemukakan 

tujuan pendidikan Islam, sebagai berikut: 

1) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah-

akidah Islam, dasar-dasarnya, asal usul ibadah, dan 

cara melakukannya dengan betul dengan 

membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-

akidah agama dan menjalankan serta menghormati 

syiar-syiar agama. 

2) Menumbuhkan kesadaran yang benar pada diri pelajar 

terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar 

akhlak yang mulia.  

3) Menanamkan keimanan kepada Allah SWT pencipta 

alam dan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab dan 

hari akhir berdasarkan paham kesadaran dan 

keharusan kesadaran. 

4) Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan 

kebudayaan Islam dan pahlawan-pahlawannya, serta 

mengikuti jejak mereka. 

5) Membersihkan hati mereka dari dengki, hasad, iri 

hati, benci, kekerasan, kedzaliman. Dan 

menumbuhkan rasa rela, optimisme, kepercayaan diri, 
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tanggung jawab, menghargai kewajiban, memegang 

teguh prinsip.
28

 

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam itu 

addalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
29

 

Dan tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah untuk 

mempertemukan manusia dengan Tuhannya dalam 

keadaan yang sebaik baiknya (insanul kamil). 

Sebagaimana Al-Qur‘an juga selalu mendorong manusia 

agar belajar, berpikir, dan meneliti alam semesta, ia 

mendorong manusia mengkaji langit, gunung dan bumi 

serta diri manusia itu sendiri.
30

 

 

B. Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Islam 

Bekti Taufiq Ari Nugroho mengutip dari Abu Ahmadi 

dan Noor Salimi bahwa nilai adalah suatu seperangkat 

keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas 

yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, ketertarikan, maupun perilaku. Adapun pengertian 

pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia-manusia seutuhnya, beriman dan 

bertaqwa hanya kepada Tuhan serta mampu mewujudkan 

eksistensinya sebagai khalifah Allah di bumi , yang 

berdasarkan Al-Qur‘an dan sunnah.
31

 

Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam 

adalah seperangkat keyakinan ataupun perasaan yang ada 

didalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran 

Islam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna). 

Pada dasarnya nilai-nilai pendidikan Islam berlandaskan 

pada nilai-nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan, 
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baik yang mengatur tentang hubungan manusia dengan 

khaliknya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan 

manusia dengan lingkungannya. Upaya ini harus ditopang oleh 

dua komitmen, yaitu komitmen terhadap hubungan vertikal 

(hablum min Allah) seperti shalat, doa, puasa, mengkhatamkan 

Al-Qur‘an dan lainnya. Dan komitmen hubungan horizontal 

(hablum min al nas dan hablum min al-alam).  

Penanaman nilai-nilai religius ini tidak hanya untuk 

peserta didik tetapi juga penting dalam rangka untuk 

mematahkan etos kerja dan etos ilmiah bagi tenaga 

kependidikan di madrasah, agar dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan baik. Selain itu agar tertanam dalam 

jiwa tenaga kependidikan bahwa bekerja untuk mencari uang, 

tetapi merupakan bagian dari ibadah. 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata ‗aqada, 

ya‟qidu, „aqdan-„aqidatun yang berarti simpulan, ikatan, 

sangkutan, perjanjian dan kokoh. Sedangkan secara teknis 

aqidah  memiliki arti iman, kepercayaan dan keyakinan, 

tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga 

yang dimaksud aqidah adalah kepercayaan yang menghujam 

atau tersimpul di dalam hati. Sedangkan menurut istilah , 

aqidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan 

jiwa merasa tentram karenanya, sehingga menjadi keyakinan 

kukuh yang tidak tercampur keraguan. 

M. Hasbi Ash Shiddiqi, mengatakan aqidah menurut 

ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah sesuatu yang dipegang 

teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat 

beralih darinya. Adapun aqidah menurut Syaikh Mahmoud 

Syaltut adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dari 

segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan 

yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-

keraguan.
32

Karakteristik aqidah Islam sangat murni, baik 

dalam proses maupun isinya. Aqidah dalam Islam harus 
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berpengaruh terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia sehingga segala aktivitas tersebut bernilai ibadah. 

Dalam pembinaan nilai aqidah memiliki pengaruh 

yang luar biasa terhadap kepribadian anak, karena kawasan 

yang paling subur untuk pembangunan pendidikan adalah 

masa kanak-kanak yang merupakan masa terpanjang 

dibandingkan makhluk hidup lainnya. Masa kanak-kanak 

manusia memiliki kelebihan berupa aktif, polos dan fitrah. 

Ini juga memiliki waktu yang cukup panjang. Oleh karena 

itu, peran orangtua sangat dibutuhkan di masa yang telah 

dijelaskan secara panjang lebar disertai dengan berbagai 

contoh pengaplikasiannya. 

Sedangkan di dalam Al-Quran ada ayat yang 

menyatakan tentang beriman, diantara ayat tersebut adalah: 

ي  لَِّذ ا ِب  ا َت ِك ْل َوا ِو  وِل َوَرُس لَِّو  ل ا ِب وا  ُن ِم آ وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي
وَ  ِو  وِل َرُس ٰى  َل َع زََّل   َ ُل ن ْب  َ ق ْن  ِم َزَل   ْ ن َأ ي  لَِّذ ا ِب  ا َت ِك ْل  ۚ  ا

ِر  ِخ ْْل ا ِم  ْو  َ ي ْل َوا ِو  ِل َوُرُس ِو  ِب ُت وَُك ِو  ِت َك ِئ َل َوَم لَِّو  ل ا ِب ْر  ُف ْك َي ْن  َم َو
ا ًد ي ِع َب ًْل  َل َض لَّ  َض ْد  َق  َ  ف

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 

(Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang 

diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang 

diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka 

sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.” 

(QS. An-Nisaa: 136). 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

manusia harus memiliki keimanan kepada hal-hal yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT. Keyakinan tersebut disebut 

dengan aqidah. Dalil aqidah ada dua macam: 

a. Dalil aqli, yaitu suatu pembuktian yang bisa dibuktikan 

oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang 
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bersifat pasti (at tashdiiq ul jaazim) pada salah satu rukun 

dari rukun-rukun akidah. 

b. Dalil naqliy, yaitu suatu berita yang bersifat pasti yang 

memberitakan kepada kita tentang rukun-rukun akidah. 

Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran.
33

 
 

Yang termasuk ke dalam kategori nilai pendidikan 

aqidah adalah sebagai berikut: 

a. Ilahiyat (ketuhanan) 

Ilahiyat yaitu pembahasan mengenai tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi seperti 

wujud Allah, nama-nama Allah yang sesuai dengan 

keagungan keluhuran-Nya ia gunakan untuk 

memperkenalkan diri Nya kepada makhluk. Kemudian 

sifat-sifat Allah, juga dipertalikan dengan itu semua yang 

wajib dipercayai oleh hamba terhadap Tuhan.  

Pembahasan ini dibagi menjadi tiga hal yakni, zat 

Allah SWT, tauhid zat yaitu berarti bahwa zat Allah ialah 

satu, tidak ada sekutu dalam wujud-Nya, tidak ada 

kemajemukan, serta tidak ada Tuhan lain di dalam Diri-

Nya. Bersifat sederhana, tidak terdiri dari bagian-bagian 

ataupun organ-organ, Allah adalah satu dan tidak ada 

sekutu baginya, demikianlah pandangan para teolog dan 

filosof tentang tauhid zat Allah SWT.  

Muhammad Taqi Mishbah Yadzi menjelaskan 

bahwa tauhid zat merupakan tauhid tahap terakhir yang 

hanya mampu dicapai oleh orang-orang yang arif.  

Dijelaskannya bahwa pada tahap ini mereka 

mempercayai bahwa yang hakiki terbatas pada Allah 

SWT saja. Alam adalah manifestasi dan cerminan dari 

wujud-Nya, mereka mengatakan bahwa Allah SWT 

adalah zat yang bersifat nonmateri. 

Menurut Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi bahwa 

kebenaran mutlak (absolut) tentang zat Allah tidak 

memerlukan bukti, namun yang harus dipercaya adanya 
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zat-Nya itu mempunyai bekas-bekas, akibat-akibat, 

gejala-gejala yang dapat memperkuat bukti kebenaran 

adanya Zat-Nya itu. Nama-nama Allah yang sesuai 

dengan keagungan keluhuran-Nya Ia gunakan untuk 

memperkenalkan diri-Nya kepada makhluk. Selain 99 

nama Allah, juga terdapat nama-nama lain yang tersebut 

dalam hadis Rasul Saw, seperti al-Hannan (yang maha 

pengasih), al-Mannan (yang memberi nikmat), al- Kafill 

(yang maha pelindung/penjamin), Dzu ath-Thaul I(yang 

memiliki keutamaan), nama-nama Allah haruslah 

merujuk kepada Syara‘. Dari seluruh nama-nama itu 

yang merupakan lambang ketuhanan ialah Allah. 

Menurut Sang Arif tauhid sifat merupakan tahap 

kedua, pada tahap ini manusia memandang setiap sifat 

kesempurnaan pada asalnya adalah milik Allah SWT, 

sedangkan sifat kesempurnaan yang ada pada manusia 

serta makhluk hanyalah bayangan atau cerminan atau 

manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Bahwa sifat-sifat Allah 

SWT, bukanlah tambahan pada Zat-Nya.  

Muhammad Taqi Mishbah Yazdi melanjutkan 

pembagian tauhid kepada tauhid perbuatan, bagi para 

teolog dan filosof tauhid perbuatan berarti dalam 

melakukan perbuatan-perbuatan Nya Allah tidak 

memerlukan bantuan siapapun. Tauhid perbuatan adalah 

bahwa setiap perbuatan yang ada adalah perbuatan Allah, 

yang lain hanyalah alat-alat dan sarana-sarana, inilah 

yang dilihat oleh orang-orang yang telah menyucikan 

jiwanya, yakni para kaum arif.
34

 

b. Nubuwat (kenabian) 

Nubuwat yaitu pembahasan mengenai tentang 

segala yang berhubungan dengan nabi dan rasul, 

mukzizat atau kejadian luar biasa untuk membuktikan 

kebenaran risalah yang mereka bawa. Allah memberikan 

para Nabi dan Rasul mukjizat atau kejadian luar biasa 
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untuk membuktikan kebenaran risalah yang mereka 

bawa. Namun ada empat orang Nabi yang juga menerima 

kitab dari Allah yakni kitab Taurat untuk Nabi Musa as, 

Zabur untuk Nabi Daud as, Injil Nabi Isa as, dan Al-

Qur‘an kepada Nabi Muhammad saw sebagai penutup 

para Nabi dan Rasul.  

Konsep Nabi dan Rasul adalah salah satu dari pada 

prinsip utama dala Islam, konsep ini berkaitan dengan 

konsep keadilan Tuhan karena Tuhan yang Maha Adil 

yang menciptakan sekalian makhluk terutama manusia. 

Nabi bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan 

wahyu Allah. Nabi dipilih sendiri oleh Allah daripada 

kalangan manusia yang sempurna sifat-sifatnya, 

kehadiran Nabi dan Rasul sangat penting khususnya 

kepada masyarakat manusia dan makhlu-makhluk Tuhan 

yang lain. Oleh karena itu, Allah bersifat dengan segala 

sifat yang sempurna pencipta sekalian makhluk di muka 

bumi termasuk manusia. Untuk itulah Tuhan mengutus 

Nabi dan Rasul untuk membawa manusia kepada 

kebaikan, kejayaan dan kesempurnaan.
35

 

Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah SWT 

yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang 

keesaan Allah SWT dan membina mereka agar 

melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan 

dalam Al-Qur‘an surat Al-Ahzab ayat 39: “ialah orang-

orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. 

Mereka takut kepada Nya dan mereka tiada takut kepada 

seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah allah 

sebagai pembuat perhitungan”. 

Dalam kajian ilmu sosiologis, an-nubuwwah 

merupakan jembatan transisi dari masa primitif menuju 

masa penggunaan akal. Rasulullah dan para Nabi di utus 

Allah untuk membawa manusia dari zaman gelap gulita 

menuju zaman yang benderang, masa tidak 
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berpengetahuan kepada masa berpengetahuan, masa ini 

maksudnya adalah masa manusia dalam kebodohan yaitu 

masa-masa ini, bangsa Arab tidak memiliki aturan 

hukum yang menjadi pedoman  bagi manusia seperti 

kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

Saw, masa penyimpangan akhlak dan keyakinan, 

manusia tidak berbudi, perempuan tidak dihargai masa 

inilah disebut dengan masa jahiliyah.
36

  

Nubuwwah adalah perkataan yang mengandung 

arti berita tentang Allah dan tentang urusan-urusan 

keagamaan, terutama tentang apa yang bakal terjadi di 

kemudian hari. Adapun nubuwwah itu ada bermacam-

macam seperti halnya mimpi, penglihatan dan 

penyampaian. Biasanya para Nabi ketika melihat 

perkara-perkara yang akan terjadi tidak membedakan 

waktu. Dalam mimpi mereka melihat kejadian-kejadian 

yang lama akan terjadi. Jika salah satu subjek nubuwwah 

itu dikatakan tentang sebagai pemberitaan tentang masa 

yang akan datang maka yang dibawa Nabi Muhammad 

itu dalam Al-Qur‘an lebih jelas, lebih terang dan jauh 

dari kemungkinan penafsiran yang bukan-bukan. Tidak 

ada ruang bagi orang-orang yang ragu atau ingkar kepada 

nubuwwah Muhammad Saw. 

Nubuwwah merupakan jembatan dari masa 

jahiliyah kepada masa berperadaban dalam pengertian 

bahwa akhir dari masa jahiliyah yaitu pada masa Nabi 

Muhammad sehingga setelah masa tersebut, lambat laun 

manusia sudah meninggalkan kepercayaan terhadap 

penyembahan berhala, kemudian berganti dengan masa 

peradaban, dimana dimasa ini manusia sepenuhnya 

menggunakan rasio atau akal dalam segala aspek 

kehidupan. Setelah masa jahiliyah ini maka berakhirlah 

masa an-nubuwwah. Oleh karena itu, masa sekarang 

tentang kehadiran Nabi sebagai penuntun ataupun 

petunjuk tidak diperlukan lagi karena manusia pada masa 

              
36 Ibid. 



 

 
 

44 

ini sudah dapat menggunakan akalnya dalam segala 

perkara sehingga manusia dapat mengetahui mana yang 

baik dan harus dikerjakan dan mana yang buruk yang 

harus ditinggalkan. 

c. Ruhaniyat (kerohanian) 

Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti 

malaikat, jin, iblis, syaitan, serta ruh. Keberadaan 

makhluk lain harus diyakini dan dipercaya, namun hanya 

sebatas percaya akan adanya, tanpa perlu ada rasa takut 

dan khawatir , karena hanya Allah yang mampu 

mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Dan 

dalam hal tersebut materi pendidikan tauhid yang 

diberikan dalam keluarga adalah mengenai pembahasan 

seperti malaikat, jin, iblis syaitan serta ruh. Agar sejak 

dini anak mempercayai adanya makhluk lain yang harus 

diyakini keberadaannya. Makhluk secara garis besar 

dibagi dua yakni: pertama ghaib (al-ghaib) yakni yang 

tidak bisa dijangkau oleh pancaindera manusia. Kedua 

nyata (as-syahadah) yaitu makhluk yang dapat dijangkau 

oleh salah satu pancaindera manusia. Mempercayai 

keberadaan mahkluk ghaib dapat ditempuh dengan dua 

cara, pertama, melalui informasi yang disampaikan Al-

Qur‘an dan Sunnah. Kedua melalui bukti-bukti nyata 

yang ada di alam semesta.
37

 

d. Sam‘iyyat 

Sam‘iyyat merupakan pembahasan segala sesuatu 

yang hanya bisa diketahui lewat sam‘i (dalil naqli berupa 

Al-Qur‘an dan sunnah) seperti masalah hidup setelah 

hidup didunia ini yakni alam barzah, surga dan neraka, 

kiamat dan lain sebagainya.
38

 Selain itu juga, sam‘iyyat 

juga tururt dikenali dengan perkara ghaib. Hanya Allah 

SWT saja yang mengetahui tentang segala yang 
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berkaitan dengan alam ini. Namun pendidikan tauhid 

dalam keluarga sebagai langkah awal dalam pendidikan 

anak sebelum anak menempuh pendidikan formal, maka 

masalah adanya kehidupan setelah mati perlu ditanamkan 

kedalam diri anak. Bahwasannya ada balasan untuk 

setiap amal perbuatan yang dilakukan setiap manusia, 

tidak ada seorang pun yang dapat lari dari tanggung 

jawab amal perbuatannya ketika hidup didunia, bagi 

yang berbuat baik ada surga berhiaskan kenikmatan dan 

limpahan karunia ridho Allah, dan ada neraka yang 

penuh dengan siksaan dan kemurkaan Allah untuk para 

pendosa. 

Menurut Abu Bakar Ali bin Ahmad bin Thabit, 

perkara ghaib juga terbagi kepada beberapa bagian yang 

berbeda yaitu: 

1) Pembagian yang bergantung pada ilmu dan 

pengetahuannya yaitu: ghaib mutlak, bermaksud 

perkara ghaib pada seluruh makhlukNya. Ini 

bermaksud semua makhluk Allah tidak mengetahui 

tentang perkara ghaib tersebut. Dan kemudia ghaib 

muqayyad, perkara tersebut tidak diketahuinya 

kecuali sebagian dari mahkluk-makhluk Allah yaitu 

malaikat, jin, dan manusia. 

2) Pembagian yang bergantung pada zaman atau masa: 

merujuk kepada kumpulan ini terbagi menjadi tiga 

bagian, ghaib yang telah lepas, bagian ini adalah 

seperti cerita-cerita sejarah yang lepas yang kita 

tidak pernah melihatnya. Sebagai contoh seperti 

kisah Yusuf, al-Baqarah dan al-Maidah yang kita 

langsung tidak pernah melihatnya sama sekali. 

Ghaib sekarang, perkara ini seperti contoh malaikat 

mencatat amalan manusia. Ghaib akan datang, 

perkara ini seperti contoh tentang hari akhirat dan 

apa yang berkaitan dengannya.  

3) Pembagian yang bergantung padatempat turunnya: 

pertama, perkara ghaib yang datang dari Al-Qur‘an, 

kedua, perkara ghaib yang datang dari hadis Nabi 
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yang mutawatir, ketiga, perkara ghaib yang muncul 

dari jalan-jalan israiliyat dan cerita-cerita yang kita 

tidak dapat mengetahui kebenarannya.  

Perkara sam‘iyyat merupakan perkara yang perlu 

dipercayai oleh manusia walaupun manusia tidak melihat 

dengan penglihatan. Tetapi Allah SWT telah 

memberikan panduan kepada perkara-perkara tersebut 

dalam Al-Qur‘an dan Sunnah RasulNya. 

 

Dalam ajaran Islam aqidah memiliki kedudukan yang 

sangat penting, ibarat suatu bangunan aqidah adalah 

pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah 

dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Jadi 

dapat diketahui bahwa kedudukan aqidah adalah sebagai 

berikut
39

: 

a. Aqidah merupakan misi pertama yang dibawa para 

rasul Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya: 

―Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada 

tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “sembahlah Allah 

SWT (saja) dan jauhilah Thaghut itu” (QS. An-

Nahl:36) 

b. Manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada 

Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya ―Dan 

tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali 

untuk menyembah Ku” (QS. Adz-Dzariyat: 56) 

c. Berpegang kepada aqidah yang benar merupakan 

kewajiban manusia seumur hidup.  

d. Kebutuhan manusia akan aqidah yang benar melebihi 

segala kebutuhan lainnya karena ia merupakan sumber 

kehidupan, ketenangan dan kenikmatan hati seseorang. 

Dan semakin sempurna pengenalan serta pengetahuan 

seorang hamba terhadap Allah SWT semakin sempurna 
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pula dalam mengagungkan Allah dan mengikuti 

syari‘at-Nya. 

Selain kedudukan aqidah yang benar, ada pula sebab-

sebab seseorang memiliki penyimpangan dalam aqidahnya. 

Dalam kamus KBBI kata ―penyimpangan‖ berasal dari kata 

simpang yang berarti sesuatu yang memisah 

(membelok,bercabang) dari yang lurus induknya. Dan 

penyimpangannya yaitu proses, cara dan perbuatan 

menyimpang atau bertindak di luar kaidah yang berlaku. 

Penyimpangan dari agama Islam yang benar adalah 

kehancuran dan kesesaatan, yaitu pemahaman yang 

menyimpang dari Al-Qur‘an dan Sunnah. Penyimpangan itu 

disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya
40

: 

a. Tidak menguasai pemahaman aqidah yang benar 

karena kurangnya pengrtian dan perhatian. Akibatnya 

berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan 

menentang aqidah yang benar. 

b. Fanatik terhadap peninggalan adat dan keturunan 

(leluhur). Karena itu dia menolak aqidah yang benar. 

Seperti firman Allah SWT tentang umat terdahulu yang 

keberatan menerima aqidah yang dibawa oleh para 

Nabi surat Al-Baqarah: 170 yang artinya “dan apabila 

dikatakan kepada mereka, “ikutilah apa yang telah 

diturunkan Allah,”mereka menjawab: “(tidak), tetapi 

kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati 

(perbuatan) nenek moyang kami. “apabila mereka 

mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu 

tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat 

petunjuk. 

c. Taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang 

dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai 

dengan pendapat Alquran dan Sunnah. Sehingga 

apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat. 

d. Berlebihan dalam mencintai dan mengangkat para wali 

dan orang sholeh yang sudah meninggal dunia, 
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sehingga menempatakan mereka setara dengan Tuhan 

atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Kubur-

kuburan mereka dijadikan tempat meminta, bernadzar 

dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditunjukan 

kepada Allah. Demikian itu pernah dilakukan oleh 

kaumnya Nabi Nuh AS ketika mereka mengagunggkan 

kuburan para sholihin. 

e. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam 

disebabkan silau terhadap peradaban barat. Tak jarang 

mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat serta 

hasil teknologi yang telah dicapainya sekaligus 

menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka. 

f. Pendidikan didalam rumah tangga, banyak yang tidak 

berdasar ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak 

mengenal aqidah Islam. padahal Nabi Muhammad Saw 

telah memperingatkan yang artinya: ―setiap anak 

terlahirkan berdasarkan fitrahnya, maka kedua orang 

tuanya yang meyahudikannya, menashranikannya, 

memajusikannya‖ (HR. Bukhari). 

g. Peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang 

cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. 

Aqidah Islamiyah dalam tubuh manusia ibarat 

kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah rusak bagian 

yang harus direhabilitas adalah aqidahnya terlebih dahulu. 

Disinilah pentingnya aqidah apalagi aqidah menyangkut 

kebahagiaan dan keberhasilan dunia akhirat. Aqidah 

merupakan kunci kita menuju surga. Aqidah juga menjadi 

dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di 

atasnya.
41

 Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan 

aqidah adalah suatu proses bimbingan, pengarahan, 

pengajaran kepada manusia agar nantinya dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan aqidah Islam secara 

menyeluruh serta memantapkan keyakinannya dalam 

mengenal Allah tanpa adanya keraguan serta menjadikan 

aqidah Islam sebagai pegangan hidup.Dalam Islam hal-hal 
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yang diperintahkan oleh Allah dikenal dengan rukun iman 

yang terdiri dari beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, 

Rasul, Hari Akhir dan Qadha dan Qadhar dari Allah SWT. 

 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

Akhlak  secara etimologi berasal dari kata khuluq dan 

jama‘nya akhlaq yang berarti budi pekerti, etika, moral. 

demikian disebutkan dalam kitab ash-shihah. Al-Qurthubi 

dalam kitab taffsirnya mengatakan, الُخلٌقsecara etimologis 

adalah adab seseorang dalam dirinya, sebab menjadi 

semacam anggota tubuhnya. Sedangkan pembawaan dalam 

diri dinamakan )الِخيٌَم) yaitu sifat dan tabiat.  

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh al-Qurtubhi, 

seorang anak membutuhkan pembentukan akhlak ini agar 

hubungan sosial kemasyarakatannya menjadi tepat dan 

terarah.  Makna serupa dengan pernyataan ulama besar 

sekelas Imam Ghazali, beliau mengatakan, ―sesuatu yang 

sangat dibutuhkan oleh anak-anak adalah perhatian yang 

besar terhadap perilakunya. Karena, seorang anak tumbuh 

sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh 

pembimbingnya pada masa kecil, seperti murka, marah, 

keras kepala dan lain sebagainya.
42

 Jika sifat tersebut 

dibiarkan, ketika dewasa akan sulit baginya untuk 

menghilangkannya akan menjadi tabiat dan perilaku yang 

tertancap kuat. Apabila tidak segera dihilangkan, suatu hari 

nanti akan menghancurkannya. Oleh karena itu, kita melihat 

begitu banyak orang yang perilakunya menyimpang 

disebabkan pendidikan pada waktu kecil‖. 

Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik 

mengajarkan pentingnya akhlak islami dalam kehidupan 

sehari-hari, dan Rasulullah juga mencontohkan kepada para 

sahabat dengan harus melakukan tindakan bukan hanya teori 

saja. Hal ini seperti pujian Allah SWT kepada Nabi 

              
42
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Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-

Qolam ayat 4: 

مٍ  ي ِظ َع ٍق  ُل ُخ ٰى  َل َع َل نََّك   َوِإ
 Artinya: “dan sesungguhnya kamu benar-benar  berbudi 

pekerti yang agung” 

Rasulullah saw juga memberikan perhatian besar 

terhadap adab dalam membentuk akhlak anak. Sampai-

sampai beliau menanamkannya dalam diri anak dan 

membiasakannya dengan adab tersebut agar menjadi salah 

satu tabiat dan sifat dasarnya. Secara umum akhlak dapat 

dibagi pada tiga ruang lingkup yaitu akhlak kepada Allah 

SWT, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada 

lingkungan.
43

 

a. Akhlak Kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah SWT dapat dimaknai sebagai 

sikap atau perilaku taqwa yang seyogyanya dilaksanakan 

oleh manusia sebagai hambaNya karena pada intinya 

manusia hidup memiliki beberapa kewajiban sebagai 

hamba kepada khalik sesuai dengan tujuan yang 

ditegaskan dalam firman Allah SWT, surat adz-Zariyat 

ayat 56 yang berbunyi: 

Dalam berhubungan dengan Allah, manusia mesti 

memiliki akhlak yang baik kepada Allah, yaitu tidak 

menyekutukan Nya, taqwa kepada Nya, mencintai Nya, 

ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan Nya, 

mensyukuri nikmat Nya, selalu berdoa kepada Nya, 

beribadah selalu berusaha mencari keridhaan Nya.Ada 

alasan yang menyebabkan manusia harus berakhlak 

kepada Allah swt antara lain: 

1) Karena Allah SWT yang menciptakan manusia hal ini 

dijelaskan dalam Al-Qur‘an surat Ath-Thariq ayat 5-7 

yang berbunyi: 

قَ  ِل ُخ مَّ  ِم ُن  ا َس ْن ْْلِ ا ِر  ُظ ْن  َ ي ْل  َ  ف
              

43
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 

2006).h. 148 
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قٍ  ِف ا َد ٍء  ا َم ْن  ِم َق  ِل  ُخ
بِ  ِئ َرا ت َّ ل َوا ِب  ْل صُّ ل ا ْيِ   َ ب ْن  ِم رُُج   ََيْ

Artinya : ―5.Maka hendaklah manusia 

memperhatikan dari Apakah Dia 

diciptakan? 

6. Dia diciptakan dari air yang 

dipancarkan.  

7. Yang keluar dari antara tulang sulbi 

laki-laki dan tulang dada perempuan., 

2) Karena Allah telah memberikan kepada manusia 

pancaindra berupa pendengaran, penglihatan, akal 

untuk berpikir dan hati nurani, di samping anggota 

badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 

78: 

َْل  ْم  ُك ِت ا َه مَّ ُأ وِن  ُط ُب ْن  ِم ْم  ُك َرَج ْخ َأ لَُّو  ل َوا
َر  ا َص ْْلَْب َوا َع  ْم سَّ ل ا ُم  ُك َل َل  َع َوَج ا  ًئ ْي َش وَن  ُم َل ْع  َ ت

َة  َد ِئ ْْلَْف ُرونَ  ۚ  َوا ُك ْش َت ْم  لَُّك َع  َل
Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur.” 

3) Karena Allah swt yang memberikan berbagai fasilitas 

dan sarana yang dibutuhkan bagi keberlangsungan 

hidup manusia, seperti, bahan makanan yang beraal 

dari tumbuhan, air, udara, binatang-binatang ternak, 

dan sebagainya. Firman Allah dalam surat Al- 

Jaatsyiah ayat 12-13 yang berbunyi: 

ِو  ي ِف ُك  ْل ُف ْل ا ِرَي  ْج َت ِل َر  ْح َب ْل ا ُم  ُك َل َر  خَّ َس ي  لَِّذ ا ُو  لَّ  ل ا
ُرونَ  ُك ْش َت ْم  لَُّك َع َوَل ِو  ِل ْض َف ْن  ِم وا  ُغ  َ ت ْب َت َوِل رِِه  ْم َأ  ِب
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Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan 

untukmu supaya kapal-kapal dapat 

berlayar padanya dengan seizin-Nya dan 

supaya kamu dapat mencari karunia -Nya 

dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.” 

ْرِض  ْْلَ ا ِِف  ا  َوَم ِت  َوا ا َم سَّ ل ا ِِف  ا  َم ْم  ُك َل َر  خَّ َوَس
ُو  ْن ِم ا  ًع ي ُرونَ  ۚ  َجَِ كَّ َف  َ ت  َ ي ْوٍم  َق ِل ٍت  ا َي َْل َك  ِل ذَٰ ِِف  نَّ   ِإ

Artinya: “dan Dia telah menundukkan untukmu apa 

yang di langit dan apa yang di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berfikir.” 

4) Karena Allah telah menempatkan manusia pada 

derajat mulia dengan memberikannya kemampuannya 

dalam bentuk sains  dan teknologi menguasai langit 

dan bumi.hal ini Allah tegaskan dalam surat Al-Isra‘ 

ayat 70 yang berbunyi: 

ِر  ْح َب ْل َوا رِّ   َ ب ْل ا ِِف  ْم  ُى ا َن َوََحَْل َم  َد آ ِِن  َب ا  َن رَّْم ْد َك َق َوَل
ِمَّْن  رٍي  ِث ٰى َك َل َع ْم  ُى ا َن ْل ضَّ َوَف ِت  ا طَّيَِّب ل ا َن  ِم ْم  ُى ا َن  ْ َوَرَزق

ًل  ي ِض ْف  َ ت ا  َن ْق َل  َخ
 

Artinya: “dan Sesungguhnya telah Kami muliakan 

anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 

daratan dan di lautan, Kami beri mereka 

rezki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan.” 

5) Jika manusia menolak mengerjakan kewajibannya 

sebagai mahkluk Allah swt berarti mereka telah 

menentang kepada fitrahnya sendiri sebab pada 

dasarnya manusia memiliki kecendrungan untuk 
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tunduk kepada sang penciptanya yang telah 

menciptakannya. Dalam berhubungan dengan khaliq 

nya, manusia harus memiliki perilaku yang baik 

kepada Allah swt yaitu: 

a) Tidak melakukan syirik kepada Allah 

b) Bertaqwa kepada Allah 

c) Mencintai-Nya (habluminallah) 

d) Sabar dan menerima segala keputusan Nya 

e) Mensyukuri nikmat Nya 

f) Selalu berdoa kepada Nya 

g) Beribadah kepada Nya 

h) Selalu berusaha mencari keridhoan Nya
44

 

b. Akhlak Kepada Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia harus dimulai 

dari akhlak terhadap Rasullulah Saw, sebab Rasullulah 

yang paling berhak dicintai, baru dirinya sendiri. 

Manusia adalah mahkluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa memerlukan bantuan sesamanya. Adanya 

kebutuhan manusia kepada manusia lainnya membuat 

manusia membangun hubungan yang saling bergantung 

kepada sesama yang lain.  

Selanjutnya seorang muslim harus berakhlak mulia 

terhadap sesama manusia, baik terhadap dirinya sendiri, 

terhadap keluarganya, dan terhadap orang lain di tengah-

tengah masyarakat.
45

 Adapun terciptanya lingkungan 

yang baik adalah dengan diawali dari diri sendiri. 

Disamping harus berakhlak mulia terhadap dirinya, 

setiap muslim harus berakhlak mulia dalam lingkungan 

keluarganya meliputi hubungan seseorang dengan orang 

tuanya, termasuk dengan guru-gurunya, hubungannya 

dengan orang yang lebih tua atau dengan yang lebih 

muda, hubungan dengan teman sebayanya, dengan lawan 

jenisnya, dan dengan suami dan istrinya serta dengan 
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anak-anaknya.
46

Jika setiap orang mau memiliki akhlakul 

karimah maka akan lahir masyarakat yang aman dan 

damai. Contoh akhlak terhadap sesama saudaranya yaitu: 

memberikan salam apabila saling berjumpa, saling 

mendoakan apabila lain yang lain bersin, tawadhu‘ tidak 

sombong terhadap saudaranya, lemah lembut kasih 

sayang, tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari, memberi 

nasihat apabila diminta, bersemangat dalam tolong 

menolong dan beramar ma‘ruf nahi mungkar, sabar tidak 

mudah marah, tidak buruk sangka, menjenguk apabila 

saudara sakit, menghadiri undangannya, serta 

menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengkafani, 

mensholatkan, menguburkan dan mendoakan ) dan lain 

sebagainya. 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

disekitaran manusia, berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada 

dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur‘an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

khalifah dipermukaan bumi ini menuntut adanya 

interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan 

bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaannya.
47

 

Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah 

ditunjukan kepada penciptaan suasana yang baik, serta 

pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa 

kesegaran, kenyamanan hidup, tanpa membuat kerusakan 

dan polusi sehingga pada akhirnya akan berpengaruh 

pada manusia itu sendiri yang menciptanya.
48

Akhlaq 

terhadap alam lingkungan adalah bahwa manusia tidak 
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Ibid.h. 34 
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(Desember 2020).h. 204 
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dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan 

jalan mengeksploitasi secara besar-besaran,sehingga 

timbul ketidak seimbangan alam dan kerusakan 

bumi. Misalnya,hutan merupakan faktor yang penting 

untuk menopang kehidupan dibumi.Ia memberikan 

kesetabilan tanah,menyerap pemanasan global.Selain 

itu,hutan juga menjadi pusat kehidupan beragam jenis 

flora dan fauna.Adanya hutan membuat air hujan akan 

terdistribusikan secara merata dan mencegah terjadinya 

penumpukan air yang dapat menyebabkan banjir dan 

longsor.Namun,dengan semakin mengikisnya lahan 

hutan,maka daya serap tanah terhadap air juga semakin 

berkurang,sehingga air yang melewati permukaannya 

berpotensi mengalir menuju satu titik (yang rendah) 

sekaligus menyebabkan tanah tersebut rapuh dan rawan 

terjadi kelongsoran. 

Kesadaran manusia dalam peranannya sebagai 

khalifah yang telah di tunjuk oleh Allah di muka bumi 

seyogyanya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam 

mengelola kekayaan alam dan bumi,sehingga terhindar 

dari kerusakan. Berkenaan dengan betapa pentingnya 

sumber daya alam bagi kehidupan, maka kita menjadi 

tahu dan sadar tentang bagaimana memperlakukan alam 

dengan sewajarnya. Dalam hal ini, Allah telah 

mempermudah manusia dengan memberikan petunjuk 

dalam Al-qur‘an tentang apa yang harus dilakukan oleh 

manusia terhadap alam lingkungan, yaitu; merenungkan, 

mempelajari, memanfaatkan, dan memelihara. 

Untuk itu kita wajib menjaga lingkungan agar 

tetap sehat dan sejahtera seperti dengan cara, larangan 

mengadakan kerusakan di muka bumi, larangan merusak 

tanaman dan binatang, larangan mencemari air laut, 

menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan 

jasmani, menjaga kebersihan jalan, rumah dan masjid, 

menjaga keindahan dan lain sebagainya. 
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