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ABSTRAK 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM TENTANG AKHLAK PENDIDIK 

MENURUT AL-QUR`AN SURAT ALI-IMRAN AYAT 159 DAN 160 

 

Oleh : 

NANANG DARIMAN 

1311010139 

Ditemui dalam keluarga masyarakat dan dunia pendidikan anak-anak yang 

tidak mematuhi nasihat nasihat orangtuanya, anak anak muda saat ini justru malah 

mudah menentang, membangkang dan menyakiti orangtuanya. Pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus globalisasi yang tinggi yang 

menimbulkan kemerosotan dalam diri manusia baik yang bermotif agama maupun 

budaya. Seperti meningkatnya, kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual. 

Perilaku anak remaja yang melanggar norma-norma Agama, semakin maraknya para 

pelajar yang melakukan tawuran di sekolah dan lain sebagainya. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan, dimana objek penelitiannya digali 

berdasarkan beragam informasi kepustakaan seperti, buku, tafsir, hadis, ensiklopedi, 

jurnal ilmiah, artikel dan dokumen. Yang terkait dengan konsep pendidikan islam 

dalam pengembangan akhlak anak menurut Al-Qur`an surat Ali-Imron ayat 159 

sampai 160. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terdapat dalam Al-Qur`an surat  Ali-Imran ayat 159 sampai 

160, serta mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara pendidikan akhlak 

dalam Al-Qur`an surat  Ali-Imran ayat 159 sampai 160 dengan pendidikan akhlak 

yang ada dalam ilmu akhlak yang lain.  

Konsep pendidikan islam dalam Qur`an surat Ali-Imran ayat 159-160 adalah: 
pertama menunjukan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia, Kedua 
memberikan maaf kepada orang lain. Ketiga, bermusyawarah. Nabi dalam memutuskan 
perkara bersama menggunakan musyawarah dengan para sahabat. keempat Tawakkal 
adalah sikap penyerahan diri kepada Allah setelah melakukan seluruh upaya dalam 
mencapai suatu tujuan. 

  

Kata Kunci : Konsep, Pengembangan Akhlak. 
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M O T T O 

 

 

                         

                          

           

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

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.  (QS. Al-Mujadillah: 11)
1
 

 

                                                 
1
 Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahnya Surat Al-Mujadalah Ayat 11, (Jakarta: Pustaka Al-

Mubin, 2013), h. 544. 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW maka dengan tulus ikhlas disertai perjuangan dengan jerih payah 

penulis, Alhamdulillah penulis telah selesaikan skripsi ini, yang kemudian skripsi ini 

penulis persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wakidan dan Ibu Salimah yang telah 

memberiku segalanya untukku, kasih sayang serta do’a yang selalu menyertaiku. 

Karya ini serta do’a tulus kupersembahkan untuk mereka atas jasa, pengorbanan, 

keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang. Terimakasih 

ibu dan bapakku tercinta, aku tidak akan perna melupakan jasa-jasa kalian aku 

mencintai kalian karena Allah SWT dan permohonan maaf yang sebesa- 

besarnya kini aku belum dapat membalasnya. 

2. Saudariku, Aminatun Jahriyah contoh teladan dariku dan seluruh keluargaku 

yang mendambakan keberhasilan dan kesuksesanku dalam menuntut ilmu. 

Terimakasih untuk do’a dan dukungan yang telah diberikan. 

3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2013, 

terkhusus pada kelas C, dan teman teman Pramuka yang senantyasa memberikan 

semangat untukku. 

4. Almamaterku (IAIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman 

yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan. 



vii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama Nanang Dariman, lahir di desa Srikuncoro Kecamatan 

Semaka Kabupaten tanggamus pada tanggal 21 juli 1994, yang merupakan anak 

pertama dari pasangan bapak Wakidan dan ibu Salimah.  

Penulis menempuh pendidikan yang pertama di  SDN 1 Srikuncoro, lulus 

pada tahun 2007, penulis melanjutkan jenjang pendidikan MTs Al-Hidayah 

Srikuncoro, lulus pada tahun 2010, MA Bahrul Ulum desa Sudimara Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus, lulus tahun 2013, kemudian penulis masuk di 

peguruan tinggi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung, sejak 

tahun 2013 hingga sekarang. 

Selama bersekolah di MA penulis aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler 

PRAMUKA. Kemudian pada tahun 2012, penulis menjadi perwakilan Kecamatan 

Semaka untuk melaksanakan perkemahan Saka Bhayangkara Se Kabupaten 

Tanggamus di kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus dan pada akhir 

tahun 2012 juga menjadi perwakilan pelatihan Saka Bhakti Husada Se Kabupaten 

Tanggamus. penulis sampai saat ini masih aktif sebagai Anggota Gerakan Pramuka 

Gugusdepan Bandar Lampung dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan 

Racana pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebagai Ketua Dewan Racana Pramuka 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung. 



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah, selalu terucap atas segala nikmat yang di berikan Allah 

SWT kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, islam dan ihsan, sehingga saya (penulis) 

dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

DALAM PENGEMBANGAN AKHLAK ANAK MENURUT AL-QUR`AN SURAT 

ALI-IMRAN AYAT 159-160.” ini dengan baik walaupun di dalamnya masih 

terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. 

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh 

kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang.  

Skripsi ini penulis susun sebagai tulisan ilmiah dan diajukan untuk 

melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) 

pada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh 

karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada yang terhormat : 



 
 

ix 
 

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung beserta stafnya yang 

telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Dr. Imam Syafe’i, M. Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden 

Intan Lampung.  

4. Ibu prof. Dr. Hj Nirva Diana, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. 

Ainal Ghani S.Ag. SH. M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu serta mencurahkan fikirannya dalam membimbing penulis 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah beserta para karyawan yang telah membantu 

dan membina penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung. 

6. Pimpinan perpustakaan baik pusat maupun Fakultas yang telah memberikan 

fasilitas buku-buku yang penulis gunakan selama penyusunan skripsi. 

7.  Teman-teman mahasiswa/mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 

2013 dan seluruh teman-teman mahasiswa/mahasiswi 2013, untuk segala do’a 

dan dukungan yang telah diberikan. 



 
 

x 
 

8. Semua pihak dari dalam maupun dari luar yang telah memberikan dukungannya 

sehingga penulis bisa menyelsaikan karya tulis ini. 

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan 

saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT, dan mudah-

mudahan Allah SWT akan membalasnya, Aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin... 

 

Bandar Lampung,  2017 

Penulis, 

 

              

Nanang Dariman 

NPM. 1311010139 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i     

ABSTRAK ...................................................................................................... ii    

HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................... iii  

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iv  

MOTTO .......................................................................................................... v  

PESEMBAHAN.............................................................................................. vi  

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii  

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix   

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi  
 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah............................................................................  1 

B. Identifikasi Masalah ..................................................................................  8 

C. Batasan Masalah .......................................................................................  9 

D. Rumusan Masalah .....................................................................................  9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..............................................................  9 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. . Pendidikan Islam ....................................................................................  11 

1. Pengertian Pendidikan Islam ...............................................................  11 

2. Dasar Pendidikan Islam ......................................................................  14 

3. Tujuan Pendidikan Islam ....................................................................  16 

4. Materi Pendidikan Islam .....................................................................  19 

5. Metode Pendidikan Islam ...................................................................  19 

 

B. Akhlak ......................................................................................................  25 

1. Pengertian Ahlak .................................................................................  25 

2. Dasar-dasar Akhlak .............................................................................  27 

3. Tujuan Akhlak ....................................................................................  28 

4. Proses pembentukan Akhlak ...............................................................  29 

5. Hikmah Akhlak ...................................................................................  32 

 

BAB III 

A. MetodePenelitian .....................................................................................  33 

1. . Jenis dan Sifat Penelitian ...................................................................  33 

2. Sumber Data.......................................................................................  34 

3. Metode Pengumpulan Data ................................................................  35 

4. Metode Analisis Data .........................................................................  36 

 

 



xii 
 

BAB IV  

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN  

AHLAK ANAK MENURUT AL-QUR`AN SURAT ALI-IMRON 

 AYAT 159 DAN 160 

A. Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Surat Ali-Imrom Ayat 159 .........  37 

1. Tafsir Surat Ali-Imron Ayat 159 .........................................................  37 

2. Isi Pokok Kandungan Surat Ali-Imron Ayat 159................................  48 

3. Konsep Akhlak ....................................................................................  57 

a. Lemah Lembut ..............................................................................  57 

b. Memaafkan ...................................................................................  60 

c. Musyawarah ..................................................................................  64 

B. Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Surat Ali-Imrom Ayat 160 .........  67 

1. Tafsir Surat Ali-Imron Ayat 160 .........................................................  67 

2. Isi Pokok Kandungan Surat Ali-Imron Ayat 160................................  70 

3. Konsep Akhlak ....................................................................................  72 

a. Tawakkal .......................................................................................  72 

b. Tolong-menolong ..........................................................................  74 

C. Relevansi Pendidikan Akhlak Dalam Al-qur`an Surat Ali-Imron 

Ayat 159 dan 160 Dengan MasaS ekarang ...........................................  77 

D. Munasabah Surat Ali-Imron Ayat 159 Dan 160 ..................................  82 

E. Asbabun NuzulSurat Al-Imran Ayat 159 Dan 160 ..............................  85 

 

BAB V 

PENUTUP  ......................................................................................................  93 

A. Kesimpulan .........................................................................................  93  

B. Saran-saran .........................................................................................  94 

C. Penutup ...............................................................................................  94 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Daftar Nama Responden Uji Coba Instrumen ........................................... 83 

2. Daftar Nama Sampel Penelitian ................................................................. 84 

3. Kisi-Kisi Angket Sebelum Uji Coba .......................................................... 87 

4. Angket Uji Coba Instrumen ....................................................................... 88 

5. Tabel Validitas Angket Uji Coba Instrumen .............................................. 90 

6. Perhitungan Validitas Angket Uji Coba Instrumen ................................... 92 

7. Tabel Reliabilitas Angket Uji Coba Instrumen .......................................... 95 

8. Perhitungan Reliabilitas Angket Uji Coba Instrumen ................................ 97 

9. Kisi-Kisi Angket Setelah Uji Coba Instrumen ........................................... 99 

10. Angket Setelah Uji Coba Instrumen .......................................................... 100 

11. Kisi-Kisi Item Soal Uji Coba ..................................................................... 102 

12. Item Soal Uji Coba ..................................................................................... 103 

13. Perhitungan Validitas Soal ......................................................................... 105 

14. Perhitungan Reliabilitas Soal ..................................................................... 107 

15. Perhitungan Daya Pembeda Soal ............................................................... 108 

16. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal ......................................................... 109 

17. Perhitungan Indek Pengecoh ...................................................................... 110 

18. Kisi-Kisi Item Soal Setelah Uji Coba Instrumen ....................................... 111 

19. Soal Tes Setelah Uji Coba Instrumen ........................................................ 112 

20. Hasil Penelitian Angket.............................................................................. 114 

21. Hasil Penelitian Ketuntasan Belajar Peserta Didik .................................... 117 

22. Tabel Normalitas Angket ........................................................................... 120 

23. Tabel Normalitas Ketuntasan Belajar PAI ................................................. 126 

24. Analisis Korelasi ........................................................................................ 131 

25. Perhitungan Analisis X dan Y .................................................................... 134  

26. Tabel Nilai r Product Moment ................................................................... 136 

27. Tabel T ....................................................................................................... 137 

28. RPP Penelitian ............................................................................................ 138 

29. Pedoman Dokumentasi 

30. Foto Penelitian 

31. Kartu Konsultasi 

32. Surat-Surat  



1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dizaman modern ini para pakar sosiologi sangat banyak sekali ditemui anak-

anak yang tidak mematuhi nasihat-nasihat orangtuanya,  justru anak muda saat ini 

berani membantah nasihat orangtuanya. Anak zaman sekarang mudah menentang, 

membangkang dan menyakiti orangtuanya padahal didalam al-Qur`an telah 

diperingatkan, hal ini tertuang dalam Al-Qur`an surat Al-isra ayat 23. 

                                

                               

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.
1
 

 

Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi 

mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari pada 

itu. 

                                                             
1
 Muhammad shohib, Syamil Qur`an Yasmina Al-Qur`an dan Terjemah, 

bogor, 2007, hlm.282. 
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Kecemasan orangtua terhadap ayat di atas pasti sangatlah tinggi melihat 

banyak sekali  fenomena-fenomena yang saat ini marak terjadi di lingkungan 

masyarakat baik di desa maupun dikota, di televisi, majalah dan jurnal-jurnal banyak 

sekali muncul tentang tindakan tindakan kriminalitas, penyimpangan sosial anak, 

kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 

 Fenomena lain yang terjadi adalah kegagalan PAI di sekolah yang ada 

kaitannya dengan guru, yaitu ada sebagian remaja/ pelajar yang tergoda dengan hal-

hal yang menurut agama tidak boleh dilakukan (berdosa) tetapi dikalangan anak 

remaja hal hal itu sudah dianggap lumrah, misalnya pergaulan bebas antara laki-laki 

dengan perempuan, cara berpakaian yang mempertontonkan aurat, tawuran antar 

pelajar bahkan rasa hormat dan dan tunduk kepada orangtua dan guru sudah hampir 

pudar. Mereka menganggap bukan cinta sejati kalau tidak penuh pengorbanan dan 

atau tidak mengumbar sex, tidak dikatakan moderen jika berpakaian harus menutup 

seluruh tubuh, tidak dikatakan setia kawan jika tidak ikut tawuran, bahkan lebih parah 

lagi jika mereka beranggapan bahwa bila memperlakukan orangtua dan guru dengan 

penuh rasa hormat adalah perilaku ortodok dan ketinggalan zaman, Na`udzu billah 

min dzalik 

Karakter para pelajar seperti tadi bukanlah berakar dari warisan sejarah nabi 

dan rosul, tetapi adalah perilaku yang menyimpang yang muncul sebagai akibat 

dampak negatif dari globalisasi, dimana budaya barat berupa liberalisme, hedonisme, 
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rasionalisme dan pragmatisme ikut bersanding melalui kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi yang memang mencapai puncaknya di era globalisasi ini
2
 .  

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia 

sekarang ini sangat berdampak negatif terhadap sikap hidup dan perilakunya. 

Dampak negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan 

yang dialaminya, ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa satu-

satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai material, tanpa 

menghiraukan nilai-nilai sepiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan 

mengendalikan ahlak manusia.  

Dengan semakin meningkatnya arus globalisasi, maka banyak terjadi 

kemerosostan dalam diri manusia “menjelang akhir 2005 sampai saat ini misalnya, 

Indonesia menghadapi keributan-keributan yang bermotif agama, motif disini tidak 

bisa seluruhnya ditempatkan pada faktor internal agama”.
3
 Selain itu banyaknya 

budaya budaya asing dan gaya hidup yang berlebihan yang bertentangan dengan 

budaya Indonesia. Seperti meningkatnya, kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun 

seksual. Perilaku anak remaja yang melanggar norma-norma Agama, semakin 

maraknya para pelajar yang melakukan tawuran di sekolah. 

Lembaga perlindungan anak Kota Bumi mengatakan “awal bulan maret 2017 

ada tiga anak yang menjadi korban sodomi yang dimana sasaran korbanya adalah 

                                                             
2
 Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Kalam Mulia, 2011), hlm. 
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3
  Syafari Daud, Bingkai Kebudayaan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden 

Intan, Lampung, 2007, hlm.3 
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masih anak-anak 5-9 tahun dan semuanya adalah warga Kota Bumi” ini adalah salah 

satu kemerosotan akhlak yang saat ini terjadi ditengah-tengah masyarakat.
4
 

Melihat kenyataan yang ada di Indonesia marak terjadinya praktek perjudian, 

perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, koruptor dan masih banyak lagi contoh, 

sebagaimana dicontohkan di atas merupakan bentuk perwujudan dari ahlak manusia 

yang semakin merosot.
5
  

Untuk mengatasai masalah diatas, nampaknya umat islam perlu melihat 

kembali landasan pendidikan islam yang didasari oleh Al-Qur`an dan hadis. Pola 

pendidikan yang lebih cenderung memprioritaskan kecerdasan intelektual tanpa 

diimbangi dengan pembentukan karakter dan kepribadian manusia tampaknya harus 

dirubah. Selayaknya pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga, lebih-lebih 

pendidikan akhlak sebab keluarga adalah lingkungan primer sedangkan lembaga 

pendidikan semacam sekolah adalah lingkungan sekunder. Pola pendidikannya harus 

dilakukan setiap wktu, orangtua harus memastikan bahwa setiap tingkah lakunya 

adalah sebuah proses pendidikan yang akan diserap oleh anak. 

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggung 

jawabkan oleh setiap orang tua dan dalam berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya 

bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, serta perlindungan 

yang baik dan maksimal. Anak adalah masa depan, aset kehidupan bagi orang tua. 

Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat adalah dambaan setiap 

                                                             
4
 Lampung post, senin,06 maret 2017, 03.30 Wib. 

5
 Nur Solikin, pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam jurnal penelitian 

stain Jember, volume 3, no. 2, November 2004, hlm.87  



5 

 

orangtua. Segala usaha yang dapat bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak 

akan ditempuh dengan segala daya dan upaya. 

Salah satu upaya  adalah dengan cara memberikan pendidikan yang benar dan 

tepat, tentu akan membentuk anak menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama dan 

peradaban masa depan. Keberhasilan anak adalah kebanggaan kita, sebaliknya 

kegagalan mereka tentu membuat kita ikut menaggung akibatnya. Tidak hanya di 

dunia saja tetapi sampai di akhirat pun kita akan dimintai pertanggungjawabannya 

oleh Allah SWT, dalam menjaga dan mendidik anak, anak adalah sebaik-baik 

investasi berharga bagi orangtuanya, manakala anak mampu tumbuh mengharumkan 

dan memberi manfaat keluarga, bangsa dan agamanya. Dan sudah pasti pahalanya 

akan mengalir deras kepada kedua orangtuanya. 

Keluarga merupakan fondasi bagi perkembangan maju mundurnya 

masyarakat, secara jelas yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu 

sendiri ada juga untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju bagi 

agamanya. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat selalu 

dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Dalam pendidikan keluarga seharusnya akhlak 

yang perlu ditanamkan sejak dini. 

 Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu jamak dari kata “khuluqun” yang 

secara linguistik diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, 

sopan santun, adab dan tindakan. Kata “akhlak” juga berasal dari kata “khalaqa”  

atau “khalqun”, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan “khaliq”, artinya 

yang menciptakan. sebenarnya ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 
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mendefinisikan kata “akhlak” yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan), dan 

pendekatan terminologik (peristilahan).
6
 

 Dari sudut pandang kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim 

masdar (bentuk infinitif) dari kata Akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan 

timbangan (wazan) tsulasi majid af`ala, yuf`ilu if`alan yang berarti Al-sajiah 

(perangai), ath-thabi1ah (kelakuan, tabi`at, watak dasar), al-`adat (kebiasaan, 

kelaziman), al-maru`ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama) isim masdar dari 

kata “akhlaqa” adalah ikhlaq. Berkenaan dengan ini banyak pedapat yang 

mengatakan bahwa secara linguistik kata “akhlaq” merupakan isim jamid atau isim 

ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. 

 Kata “akhlaq” secara etimologis, berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata 

“khalaqa”, kata asalnya adalah “khuliqun”, yang berarti adat, perangai, atau tabit. 

Dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan pranata perilaku manusia dalam 

kehidupan.
7
 

 Ibnu Miskawaih yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan 

terdahulu secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yag tertanam dalam 

jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai hujjatul islam (Pembela 

Islam) karena kepiawaiannya dalam membela islam dari berbagai paham yang 

dianggapnya menyesatkan, dengan lebih luas daripada Ibnu Miskawaih, mengatakan 

                                                             
6
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Akhlak Mulia,(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), hlm.1 
7
  Ibid, hlm.2 
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bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-

macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
8
  

 Prof .Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa memberikan definisi bahwa yang 

disebut akhlak adalah “Adatul-Iradah”, atau kehendak yang dibiasakan. Kehendak 

adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang, sedangkan 

kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya, 

dimana dari masing –masing kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan 

gabungan dari kekuatan itu menimbulkan kekuatan yang lebih besar inilah yang 

dinamakan akhlak. 

 Dalam sudut pandang pengertian yang hampir sama Dr. M Abdullah Dirroz 

mengatakan akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap kekuatan 

dan kehendak berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang 

benar (dalam hal akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (dalam hal yang jahat). 

Kata akhlak sering disandingkan dengan Etika, perkataan itu berasal dari Yunani 

yaitu “Ethos” yang berarti adat kebiasaan. 

 Mengingat pentingnya pendidikan ahlak, bagi terciptanya generasi yang baik 

dan lingkungan yang harmonis diperlukan upaya yang serius untuk mengembangkan 

nilai-nilai akhlak sedini mungkin dari pendidikan yang terdekat yaitu keluarga 

melalui pembiasaan. Pendidikan akhlak berfungsi untuk menentukan suatu perbuatan 

yang baik ataupun yang buruk. Atas pertimbangan di atas maka penulis mengangkat 
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  Ibid, hlm.3 
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masalah yang dituangkan dalam judul skripsi: Konsep Pendidikan Islam dalam 

Pengembangan Ahlak Anak Menurut Al-Qur`an Surat Ali-Imran Ayat 159 dan 160 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa 

masalah dalam pendidikan, keluarga maupun masyarakat tidak dapat dianggap 

sepele, permasalahan ini berangkat dari: 

1. Kurangnya filter dalam diri manusia terhadap perkembangan zaman modern 

baik dari segi tingkah laku, moral dan Akhlak. 

2. Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Ali-Imran ayat 159 

dan 160 belum tertanam dalam jiwa manusia khususnya dikalangan remaja. 

3. Adanya nilai-nilai akhlak dan moral yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Ali-

Imran ayat 159 dan 160 untuk mengantisipasi perubahan akhlak dalam 

menghadapi arus globalisasi. 

 Dari pendapat diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa 

yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya. Oleh sebab itu masalah perlu 

dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. 

C. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka penulis 

membatasi permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait tentang “Konsep 

Pendidikan Islam dalam Pembinaan Ahlak Anak Menurut Al-Qur`An Surat Ali-

Imran Ayat 159 sampai 160 dalam Tafsir Fii Zilalil Qur`an karya Sayyid Kutb. 
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D. Rumusan Masalah 

 Menurut Suryadi Suryabrata, yang dimaksud dengan masalah adalah 

“adaya kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan yang terjadi dalam 

artian adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya”.
9
   

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis dapat mengambil rumuasan 

masalah sebagai berikut: “Konsep Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Ahlak 

Anak Menurut Al-Qur`An Surat Ali-Imran Ayat 159 dan 160 Tafsir Fii Zilalil 

Al-Qur`an karya Sayyid Kutb.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat 

dalam Al-Qur`an surat  Ali-Imran ayat 159 sampai 160 

b. untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara pendidikan 

akhlak dalam Al-Qur`an surat  Ali-Imran ayat 159 sampai 160 dengan 

pendidikan akhlak yang ada dalam ilmu akhlak yang lain. 

2. Kegunaan penelitian 

Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan 

kontribusi bagi penyelaesaian krisis moral melalui pendidikan keluarga. 

Aspek moral dan etika dalam pendidikan harus difikirkan secara serius dan 

tidak dapat diabaikan begitu saja, untuk mengatasi masalah-masalah yang 

                                                             
9
 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm. 12.  
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muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini. Adapun kegunaan penelitian 

ini secara khusus diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Memberikan Informasi positif  tentang nilai-nilai pendidikan akhlak bagi 

peminat pendidikan islam, khususnya bagi penyelenggara pendidikan di 

lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

b. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan akhlak, 

terutama tentang perkembangan moral dan etika di dalam keluarga. 

c. Dapat dijadikan salah satu acuan untuk menghadapi tantangan kehidupan 

yang sesuai dengan tuntutan zaman. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Secara alamiah, manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam 

kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian 

pula kejadian alam semesta ini diciptakan Tuhan melalui proses setingkat 

demi setingkat. Pola perkembangan manusia dan kejadian manusia yang 

berproses demikian adalah berlangsung di atas hukum alam yang ditetapkan 

oleh Allah SWT sebagai “sunnatullah”.  

Istilah “pendidikan islam” terjalin dalam dua kata “pendidikan dan 

islam” yang berfungsi sebagai sifat, penegas dan pemberi ciri khas bagi kata 

pendidikan. Dengan demikian pendidikan islam merupakan pendidikan yang 

memiliki ciri islami, berbeda dengan konsep atau metode yang lain.
10

 

Dalam memberikan definsi pendidikan islam, maka penulis 

mengemukakan beberapa pendapat para ahli, antara lain: 
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 Ahmad Asrori, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandar Lampung: Fakta Press, Cet 

ke 3, 2010), hlm. 16 
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a. Zakiah Daradjat 

Pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal, 

karena ajaran islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi 

masyarakat menuju kesejahteraan perorangan dan bersama.
11

 

b. H. M Arifin 

Pendidikan islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan 

yang baik dan yang mengangkat derajat manusianya, sesuai dengan 

kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar).
12

 

c. Ahmad D. Marimba 

Pendidikan islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran ukuran 

islam.
13

 

d. Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaebani 

Pendidikan islam adalah sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam 

kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatnya dan kehidupan dalam 

alam sekitarnya melalui proses kependidikan.
14
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 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 8 
12

 H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, cet ke 6, 

2000), hlm. 17 
13

 Ahmad D. Marimba, pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-

ma`arif, 1990), hlm. 23 
14

 H. M. Arifin, op cit, hlm. 19 
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e. M. Athihiyah Al-Abrasi 

Pendidikan islam adalah pendidikan yang ideal, dimana diajarkan karena ia 

mengandung kelezatan-kelezatan rohaniyah dan ahlak terpuji.
15

 

f. Pendidikan islam merupakan “sistem” pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai 

islam. Pendidikan memiliki keistimewaan, yaitu berlangsung sepanjang hayat 

manusia. Pendidikan islam selaras dengan umur manusia. Pendidikan islam 

mencakup seluruh aspek kepribadian manusia. Oleh karena itu, ia memiliki 

bentuk beraneka ragam yang tidak terpisahkan satu sama lain. Namun 

pendidikan pendidikan tersebut saling bekerja sama dalam mendidik generasi 

muslim.
16

 

g. Prof. Dr. Muhaimin, M.A 

Pendidikan Islam adalah system pendidikan yang dikembangkan dari dan 

disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai islam.
17

 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari 

aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah harus juga berlangsung secara bertahap. Tidak 

ada satupun mahluk ciptaan Tuhan di atas bumi yang dapat mencapai kesempurnaan 

hidup tanpa berlangsung melalui suatu proses, akan tetapi suatu proses yang 
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 M. Athihiyah Al-Abrasi, Prinsip-Prinsip  Dasar Pendidikan Islam, 

(Bandung: Pustaka setia, 2003), hlm. 4 
16

 Deden Makbulloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu Menuju 

Pendidikan Berkualitas di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke 1, 

2016), hlm. 75  
17

 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, cet ke 2, 2013), hlm.14. 
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diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan yaitu 

mengarahkan anak didik pada titik optimal kemampuannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pendidikan islam adalah pendidikan iman serta amal seseorang agar mampu memiliki 

sikap dan pribadi muslim yang sesuai menurut hukum-hukum dan ajaran islam yang 

berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis. 

2. Dasar Pendidikan Islam 

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada 

dalam islam memiliki dasar pemikiran. Sebagai aktifitas yang bergerak dalam 

proses pengembangan kepribadian muslim, maka pendidikan islam dapat tegak 

berdiri.
18

 Dasar adalah landasan yang memberiikan arah dan tujuan yang hendak 

dicapai. Secara tegas yang menjadi dasar pendidikan islam ialah firman Allah 

SWT dan sunah Rasulullah SAW. Jika pendidikan diibaratkan bangunan, maka 

Al-Qur`an dan Hadis adalah pondasinya. Sebagaimana firman Allah SWT 

sebagai berikut: 
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  Nur Uhbiyati, ilmu pendidikan islam, (Bandung: pustaka setia, 1998), hlm. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya” (Q.S. An-Nisa:59). 

 

a.  Al-Qur`an 

Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. 

                 

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

mereka yang bertaqwa”(Q.S. Al-Baqarah ayat 2). 

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur`an  adalah pedoman bagi bagi umat 

islam tidak ada keraguan yang tertulis didalamnya, untuk dipatuhi dan petunjuk 

bagi orang orang yang bertakwa. Dasar pendidikan dipertegas oleh kalam Allah 

SWT dalam surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq.
19

 

                                 

                    

Artinya:   “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
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 Beni Ahmad Saebani dan Hendra akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Bandung: Pustaka Setia, cet ke I, 2009), hlm. 9 
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yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa 

dilakukan, atau jalan yang dilalui baik yang terpuji maupun yang tercela. 

Adapun pengertian As-Sunah menurut para ahli hadis adalah segala 

sesuatu yang diidentikkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa 

perkataan, perbuatan dan sifat sifatnya. Sebagaimana sabdah Rasulullah 

SAW  

Artinya: dari Muhammad bin Ajlan dari Al-Qa`da bin Hakim dari Abu 

Shalih dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

sesungguhnya aku diutus kemuka bumi ini adalah untuk 

menyempurnakan ahlak manusia. (HR. Ahmad).
20

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan islam menurut para ahli: 

a. Muhammad Oemar Al-Thoumy Al-Syaibany 

“Tujuan pendidikan islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai ahlak 

hingga mencapai tingkat ahlak al-karimah”. Tujuan ini sejalan dengan tujuan 

yang akan dicapai oleh misi kerasulan  yaitu “membimbing manusia agar 

berahlak mulia”. Ahlak mulia adalah pencerminan dari sikap dan tingkah laku 
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 Imam Ahmad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, (Bairut: Dar 

al- Fikr, 1991), hlm. 381.  
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individu dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesame manusia dan 

sesama mahluk Allah SWT, serta lingkungannya.
21

 Berdasarkan dasar 

pendidikan yang menjadi pandangan hidup pendesain itu ia merumuskan 

tujuan pendidikan. Tujan pendidikan pada dasarnya ditentukan oleh 

pandangan hidup (way of life) orang yang mendesain itu.
22

 

b. Abdurrahman Saleh Abdullah 

Beliau mengatakan bahwa pendidikan islam bertujuan untuk membentuk 

kepribadian khalifatullah. Tujuan utama yaitu beriman kepada Allah SWT dan 

tunduk serta patuh secara total kepada-Nya,
23

 selanjutnya tujuan pendidikan 

menurutnya dibangun atas tiga komponen sifat dasar manusia yaitu: 

Pertama, “tujuan pendidikan jasmani” (Ahdaf al-jismiyah) ; kekuatan 

fisik merupakan bagian pokok dari tujuan pendidikan, maka pendidikan harus 

mempunyai tujuan kearah keterampilan-keterampilan fisik yang dianggap 

perlu bagi tubuhnya.  

Kedua “tujuan pendidikan rohani” (Ahdaf al-ruhaniyah). Orang yang 

betul-betul menerima ajaran islam tentu akan menerima seluruh cita-cita ideal 

yang terdapat dalam Al-Qur`an, peningkatan jiwa dan kesetiaannya yang 

hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas islam yang diteladani 

                                                             
21

 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke 3, 

2003), hlm.92  
22

 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

cet ke 5, 2012), hlm.75  
23

 Armai Arief, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pres, 

2002), hlm.9  
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dan tingkah laku Nabi SAW, merupakan bagian pokok dalam tujuan 

pendidikan islam. Tujuan islam harus mampu membawa dan mengembalikan 

ruh yang menyimpang  dari kebenaran.  

Ketiga “tujuan pendidikan akal” (Al-ahdaf al-aqliyah), tujuan itu 

mengarah kepada perkembangan intelegensi yang mengarah setiap manusia 

sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. 

Keempat “social (Al-ahqaf al-ijtimaiyah), seorang khalifah memiliki 

kepribadian utama dan seimbang, sehingga khalifah tidak akan hidup dalam 

keterasingan. 

Firman Allah SWT, Surat Al-Qashas ayat 77: 

                        

                     

     

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan”.
24

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan islam adalah untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah 

                                                             
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 
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SWT dan memiliki ahlak yang sempurna serta mampu mengembangkan potensi yang 

ada dalam dirinya agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

4. Materi Pendidikan Islam 

Salah satu komponen oprasional pendidikan islam adalah sistem atau 

kurikulum yang didalamnya terdapat materi. Suatu kurikulum terdiri atas 

komponen-komponen yaitu: tujuan, isi, metode, atau proses belajar mengajar dan 

evaluasi. 

Menurut Ahmad Tafsir, bahwa pada masa Nabi di Madinah, kurikulum 

pendidikan terdiri atas: 

a. Membaca Al-Qur`an 

b. Keimanan 

c. Akhlak 

d. Dasar ekonomi 

e. Dasar politik 

f. Olah raga dan kesehatan 

g. Membaca dan menulis. 

 

Sedangkan menurut Ramayulis, materi yang diberikan kepada anak adalah 

masalah keimanan, membaca Al-Qur`an, melaksanakan shalat, puasa dan akhlak. 

5. Metode Pendidikan Islam  

“Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah yang berarti 

langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan” sedangkan 

dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. 
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Hasan langgalung mengemukakan bahwa “metodologi adalah suatu cara atau 

jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.
25

  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas bagaimana cara yang 

harus dilalui dalam proses pendidikan guna mencapai sasaran atau tujuan 

pendidikan. Berkaitan dengan metode pendidikan islam ini sangat sesuai dengan 

Firman Allah SWT dalam Al`Qur`an surat An-Nahl ayat 125: 

                             

                      

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk”.
26

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dalam kaitannya dengan pendidikan islam 

adalah bahwa dalam pendidikan memiliki cara tertentu agar proses pelaksanaan 

dan tujuan pendidikan dapat dicari seperti yang diharapkan dalam islam. Oleh 

karena itu metode yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan peserta 

didik. Dengan metode yang sesuai, maka pendidikan akan berjalan dengan baik. 

                                                             
25

  Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Al-Husna , 

2004), hlm. 39 
26

  Departemen Agama, Op.Cit, hlm.224 
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Sebaliknya, metode yang tidak sesuai akan menghambat dalam pelaksanaan 

pendidikan. 

Menurut Abdullah Nasih Ulwan metode pendidikan yang berpengaruh 

terhadap anak adalah sebagai berikut; Pendidikan dengan keteladanan, 

Pendidikan dengan adat kebiasaan, Pendidikan dengan nasehat, Pendidikan 

dengan memberikan perhatian/ pengawasan, Pendidikan dengan memberikan 

hukuman
27

 

a. Pendidikan Dengan Keteladanan  

Merupakan metode yang digunakan dengan menjadi contoh/ mencontoh 

agar ditiru oleh orang yang dididik. Keteladanan dalam pendidikan  

merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam 

mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual dan etos sosial anak. 

Keteladanan yang baik memberikan kesan poditif dalam jiwa anak, orang 

yang paling banyak diikuti anak adalah orang tuanya. Mereka pulalah yang 

paling kuat menanamkan pengaruhnya kedalam jiwa anak, maka kedua orang 

tuanyalah yang membuatnya yahudi, nasrani ataupun majusi. 

Oleh karena itu rasululloh SAW memerintahkan agar orang tua bersikap 

jujur dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Rasululloh SAW 

bersabda  

                                                             
27

 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jakarta: PT Amani 

Jakarta, 2002),  hlm. 141  
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 Artinya: “barang siapa berkata kepada anaknya “kemarilah” (nanti kuberi) 

kemudian tidak diberi maka dia adalah pembohong”. (HR. Ahmad 

dan Abu Hurairah). 

Rasululloh Adalah panutan terbaik bagi umatnya, pada diri beliau 

senantiasa ditemukan tauladan yang baik serta kepribadian yang mulia. Sifat-

sifat yang ada pada beliau adalah Sidik, Amanah, Tabligh dan Fatonah.  

Firman Allah SWT: 

                            

      

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

b. Pendidikan Dengan Adat Kebiasaan 

Pendidikan dengan metode pengejaran dan pembiasaan masalah 

termasuk prinsip utama dalam pendidikan dan merupakan metode paling 

efektif dalam pembentukan akidah dan pelurusan akhlak anak. Mendidik dan 

membiasaka anak sejak kecil adalah upaya yang paling terjamin dan berhasil 

dan memperoleh hsil yang sempurna. Contoh sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya membiasakan anak dalam mengucapkan salam pada 

waktu masuk dan keluar rumah, membaca basmalah setiap memulai sesuatu 
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pekerjaan dan mengucapkan hamdalah setelah selesai melaksanakan 

pekerjaan. 

c. Pendidikan Dengan Nasihat 

Nasihat merupakan metode pendidikan yang cukup berhasil dalam 

pembinaan dan pembentukan ahlak anak dan mempersiapkannya baik secara 

moral, social maupun emosional. Menurut Abdullah Nasih Ulwan metode Al-

Qur`an dalam menyajikan nasihat dan pengajaran memiliki cara tersendiri, 

antara lain: 

1) Seruan yang menyenangkan, seraya dibarengi dengan kelembutan atau 

upaya penolakan 

2) Metode ceria disertai perumpamaan yang mengandung pelajaran dan 

nasihat 

3) Metode wasiat atau nasihat. 

d. Pendidikan Dengan Perhatian Atau Pengawasan 

Pendidikan dengan perhatian yang dimaksud adalah senantiasa 

mencurahkan perhatian  penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah 

dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial, 

disamping selalu bertanya dengan situasi pendidikan jasmani dan 

kemampuan ilmiahnya. 
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Firman Allah SWT: 

                               

                          

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bagaimana seorang pendidik 

dan orang tua memelihara keluarganya dan anak-anaknya agar terhindar 

dari siksa api neraka, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. Dengan cara memerintahkan amal shaleh seperti 

Shalat, Pusa, Zakat dan lain-lain. 

e. Pendidikan Dengan Hukuman 

Pemberian hukuman itu berbeda-beda, sesuai ddengan usia kultur 

dan kedudukannya. Sebagian cukup diberikan dengan nasihat yang lembut. 

Sebagian lagi cukup diberikan kecaman dan sebagian lagi tidak cukup 

hanya dengan tongkat dan sebagian lagi tidak juga meninggalkan kejahatan 

kecuali kurungan. Demikian pula dengan hukuman yang diterapkan para 

pendidik di rumah tangga atau sekolah berbeda-beda dari segi jumlah dan 

tata caranya tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang-
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orang umumnya. Dibawah ini adalah metode dalam islam terhadap 

pemberian hukuman kepada anak: 

1. Lemah Lembut Dan Kasih Sayang  Adalah Dasar Pembenahan Anak  

Bukhari dalam Abdul Mufrid meriwayatkan: 

“hendaklah kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang dan 

hindarilah sikap keras dan keji”. 

Islam mengarahkan kepada peserta didik dan orang tua agar 

bersiakap lemah lembut dan santun kepada anak usia pra sekolah atau 

balita karna sangat member pengaruh besar dalam suksesnya  program 

pendidikan dan pembentukan kepribadian anak.
28

 

2. Dalam upaya pembenahan hendaknya dilakukan secara bertahab, dari 

yang paing ringan hingga yang paling keras. Pendidikan dengan 

hukuman adalah cara yang paling terakhir. 

B. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Secara etimologi, kata Akhlaq berasal dari bahasa arab yang merupakan 

jamak dari kata Khuluq, yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan 

muru`ah.
29

 Dengan demikian secara etimologi, akhlak dapat diartikan 

                                                             
28

 Al-Maghribi bin As-Said  Al-Maghribi, begini seharusnya mendidik anak, 

(Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.131 
29

 M. Idris Abd. Rauf Al-Marbawi, Kamus Marbawi, (Beirut: Darul Fikri), 

hlm. 186 
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sebagai budi pekerti, watak, tabiat.
30

 Dan dalam bahasa inggris istilah ini 

sering disebut sebagai character. 

 Dalam Al-Qur`an, kata khuluq yang merujuk pada pengertian 

perangai, disebut sebanya disebut sebanyak dua kali, yaitu 

             

Artinya, (agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 

dahulu. 

            

Artinya, “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.” 

 

Secara terminologi, menurut para ulama sebagai berikut 

Imam Al-Ghazali mengatakan “Akhlak adalah hay`at atau sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan 

yang sepontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika 

sifat tersebut melahirkan tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan 

norma Agama, ia dinamakan akhlak yang bail, tetapi jika ia menimbulkan 

akhlak yang jelek maka ia dinamakan akhlak yang buruk”  

Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi “akhlak adalah adat yang dengan 

sengaja dikehendaki keberadaannya. Dengan kata lain, akhlak adalah 

Azimah (kemauan yang kuat) tentang sesuatu yang dilakukan berulang-

                                                             
30

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1985), hlm.25 
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ulang, sehingga menjadi adat (kebiasaan) yang mengarah kepada kebaikan 

atau keburukan.
31

 

Dr. Ahmad Amin “akhlak adalah kebiasaan atau kehendak, artinya 

apabila kehendak itu membiasakan sesuatu, kebasaan itu disebut sebagai 

akhlak. Abu Bakar Jabir Al-jazairi “berpendapat bahwa akhlak adalah 

bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, yang menimbulkan 

perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang 

disengaja”.   

Adapun definisi akhlak menurut pandangan penulis  adalah suatu 

keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang darinya akan lahir 

perbuatan-perbuatan secara sepontan tanpa melalui proses pemikiran, 

pertimbangan atau penelitian dan jika keadaan tersebut melahirkan 

perbuatan yang terpuji menurut pandangan akal dan syari`at islam adalah 

akhlak yang baik. 

2. Dasar-Dasar Akhlak 

Dalam islam, dasar menjadi alat pengukur untuk menyatakan bahwa 

sifat seseorang itu baik atau buruk, adalah Al-Qur`an dan sunnah. Segala 

sesuatu yang baik menurut  Al-Qur`an dan sunnah, maka itulah yang baik 

untuk diajukan untuk pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, 

                                                             
31
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segala sesuatu yang buruk menurut Al-Qur`an dan sunnah berarti tidak 

baik dan harus dijauhi.
32

  

Dalam firman Allah SWT  

            

Artinya: (agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 

dahulu. 

  Adapun sabdah Rasululloh SAW “mukmin yang paling sempurna imanya 

adalah orang yang paling bgus Akhlaknya”. (HR. At-Tirmidzi). 

3. Tujuan Akhlak 

Secara umum tujuan yang akan dicapai manusia dengan 

perilakunya tersebut, adalah untuk mencapai kebahagiaan 

Imam Al-ghazali menyebutkan bahwa tujuan akhlak (islam) 

adalah sa`adah ukhrawiyah (kebahagiaan akhir). Al-ghazali mengatakan 

bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Menurutnya, 

bukan bahagia (sa`adah) apabila tidak nyata dan tiruan, seperti 

kebahagiaan duniawi yang tidak mengarah kepada kebahagiaan akhirat.
33

 

 Menurut Prof. Dr. Rosihan Anwar, M.Ag, menyatakan terdapat dua 

macan tujuan akhlak, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

akhlak adalah membentuk kepribadian seorang muslim agar memiliki 

akhlak mulia baik secara lahir maupun batin. 

                                                             
32

 M. Ali Hasan, Tuntunan Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.11  
33

 Ibid, hlm. 140  
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Firman Allah SWT  

                              

                              

Artinya, Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang 

keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan 

dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 

Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 

mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." 

Adapun tujuan akhlak secara khusus adalah: “Mengetahui tujuan 

diutusnya Nabi Muhammad SAW, menjembatani kerenggangan antara 

Akhlak dan ibadah dan mengimplementasikan Akhlak dalam kehidupan” 

Dari berbagai pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

dengan Akhlak seseorang dapat membedakan Akhlak yang baik dan 

akhlak yang buruk dan apabila seseorang mengedepankan akal sehatnya 

maka selamat dalam akhlaknya dan apabila berperilaku buruk maka 

tercela akhlaknya. 

4. Proses Pembentukan Akhlak 

Akhlak tidak hanya cukup dipelajari, tanpa ada upaya untuk 

membentuk pribadi yang ber-akhlaq al-karimah. Dalam konteks akhlak, 

perilau seseorang akan menjadi baik jika diusahakan 

pembentukannya.usaha tersebut dapat ditempuh dengan belajar dan 
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berlatih melakukan perilaku akhlak yang mulia. Untuk membentuk akhlak 

seseorang dapat diperlukan proses. Prosesnya adalah sebagai berikut: 
34

 

a. Qudwah atau Uswah (keteladanan) 

Keteladanan orangtua sangatlah penting bagi pendidikan moral 

anak, bahkan itu lebih jauh bermakna, dari sekedar nasehat secara 

lisan. Orang tua yang biasa memberikan keteladanan yang baik 

biasanya kan dituru oleh anak-anak dan muridnya. Kaitanya dengan 

hal ini Imam Al-Ghazali pernah mengibaratkan bahwa orangtua adalah 

cermin bagi anak-anaknya. 

b. Ta`lim (Pengajaran) 

Dengan mengajarkan perilaku keteladanan, akan terbentuk 

pribadi yang baik. Dalam mengajarkan hal-hal yang baik, kita tidak 

perlu menggunakan kekuasaan dan kekersan.sebab cara tersebut 

cenderung mengembangkan moralitas yang eksternal. Artinya dengan 

cara tersebut, anak hanya akan berbuat baik karena takut hukuman 

orang tua ataupun guru. Pengembangan moral yang dibahas atas dasar 

rasa takut, cenderung anak lebih kurang kreatif. Bahkan juga ia akan 

kurang inovatif dalam berfikir dan bertindak. Sebaiknya anak jangan 

dibiarkan takut pada orangtua atau guru, melainkan ditanamlan sikap 

hormat dan segan. Sebab jika hanya karena rasa takut anak cenderung 
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Setia, 2010), hlm. 202-203. 
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bersikap baik ketika dihadapan orang tua ataupun gurunya saja. 

Namun, ketika anak luput dari perhatian orangtua atau gurunya, ia 

akan berani melakukan penyimpangan 

c. Ta`wid (Pembiasaan) 

Pembiasaan perlu ditanamkan dalam membentuk pribadi yang 

berakhlak, sebagai contoh, sejak kecil, anak dibiasakan membaca 

basmalah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, bertutur kata 

yang baik, dan siat-sifat terpuji lainnya. Jika hal itu dibiasakan sejak 

dini, kelak ia akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia 

ketika dewasa. 

d. Targhib/ Reward (Pemberian Hadiah) 

Memberikan motivasi, baik berupa pujian ataupun hadiah 

tertentu, akan menjadi salah satu latihan positif dalam proses 

pembentukan akhlak. Secara psikologis, seseorang memerlukan 

motivasi atau dorongan ketika hendak melakuan sesuatu. Motivasi itu 

pada awalnya masih bersifat material. Akan tetapi, kelak akan 

meningkat menjadi motivasi yang bersifat spiritual.  Misalnya, ketika 

masih anak-anak, kita mengerjakan shalat jamaah hanya karena ingin 

mendapatkan hadiah dari orangtua. Akan tetapi kebiasaan tersebut 

lambat laun akan menghantarkan kesadaran bahwa kita beribadah 

karena kebutuhan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. 
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e. Tarhib/ Punishment (Pemberian Ancama Atau Hukuman)  

Dalam proses pembentukan akhlak, terkadang diperlukan 

ancaman agar anak tidak bersikap semaunya. Dengan demikian anak 

akan enggan ketika akan melanggar norma tertentu. Terlebih jika 

sanksi tersebut lebih berat. Pendidik ataupun orangtua terkadang juga 

perlu memaksa dalam hal kebaikan. Sebab terpaksa berbuat baik lebih 

baik, daripada berbuat maksiat dengan penuh kesadaran.  Jika 

penanaman nilai-nilai akhlak mulia telah dibiasakan dalam kehidupan 

sehari-hari, kebiasaan tersebut akan menjadi duatu yang ringan. 

Dengan demikian ajaran-ajaran akhlak mulia akan diamalkan dengan 

baik oleh umat islam. 

5. Hikmah Akhlak 

Ilmu akhlak dangatlah besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. 

Ilmu akhlak perlu dipelajari secara mendalam. Akhlak merupakan 

tindakan kreatif yang penuh dengan cipta karsa dan karya, melalui 

perbedaan budi akal yang luhur. Hikmah mempelajari ilmu akhlak adalah 

sebagai peningkatan amal ibadah yang lebih baik, dalam ilmu 

pengetahuan untuk meluruskan peilaku dalam kehidupan baik sebagai 

individu maupun sebagai masyarakat. Meningkatkan pengembangan 

sumberdaya diri agar lebih mandiri dan berprestasi, mmeningkatkan 

kemampuan sosialisasi, silaturahmi dalam membangun ukhwah atau 

persaudaraan dengan sesame manusia dan sesama muslim. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk 

penelitian kepustakaan (library research). Adapun yang di maksud 

dengan library research adalah penelitian yang dilakukan di 

perpustakaan, dimana objek penelitiannya digali berdasarkan beragam 

informasi kepustakaan seperti, buku, tafsir, hadis, ensiklopedi, jurnal 

ilmiah, artikel dan dokumen.
35

 Yang terkait dengan konsep pendidikan 

islam dalam pengembangan akhlak anak menurut Al-Qur`an surat Ali-

Imron ayat 159 dan 160. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif karena bertujuan untuk membuat pencandraan 

secara sistematis, faktual dan akurat. 

 

 

                                                             
35

  Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor 
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2. Sumber Data 

Menurut Suharsini Arikunto sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana sumber data itu diperoleh.
36

  

Dalam hal ini penulis membagi dalam 2 bagian, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
37

 Sedangkan pendapat lain 

mendefinisikan bahwa “sumber primer adalah “sumber pokok”
38

 

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa dalam penelitian ini sumber 

sumber tersebut dijadikan acuan utama karena mengandung data-data 

penting yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang 

menyangkut dengan judul skripsi ini. Adapun buku tersebut adalah Buku 

Tafsir Fii Zilalil Qur`an Karya Sayyid Quthb. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah pendukung yang mendukung yang memperkuat 

dalam pembahasan penelitian ini, data ini merupakan buku-buku yang secara 

tidak langsung berhubungan dengan pokok masalah. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka (library research) yaitu teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan beberapa buku, 

dapat berupa buku-buku, majalah majalah, pamflet, dan bahan documenter 
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lainnya.
39

 Pendapat lain mengatakan bahwa studi kepustakaan adalah segala 

usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang akan diteliti.
40

 

4. Metode Analisis Data 

   Menurut Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, analisis data adalah 

“proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di 

interprestasikan”.  Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif, yang artinya mencatat dan menerangkan data tentang objek 

yang dipelajari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif 

yang merupakan penalaran yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.
41
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK  DALAM SURAT ALI- IMRON AYAT 

159 

Di dalam islam secara jelas mengingatkan kepada kita agar senantiasa 

benar benar memberikan pendidikan terhadap anak, seperti yang terdapat dalam 

surat Ali-Imran ayat 159. 

1. Konsep Akhlak 

a. Berlaku Lemah Lembut 

Salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW adalah lemah lembut, Yang menjadikan Rasululloh SAW  

begitu penyayang kepada mereka.  Lemah Lembut Kaitannya dalam surat ini 

adalah lemah lembut dalam menghadapi beberapa sahabatnya yang 

melakukan kesalahan dan mengakibatkan kekalahan dalam Perang Uhud. 

Tetapi sekalipun demikian Nabi Muhammad SAW tetap bersikap lemah 

lembut kepada mereka. Kalau berkeras hati tentu mereka tidak akan menarik 

simpati sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam.
42

  

                                                             
42

 Ummu Ikhsan dan Abu Ikhsan Al-Atsari, Ensiklopedia Akhlak Salaf, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.263. 
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Dalam surat Ali-Imran ayat 159 turun dalam konteks Perang Uhud, 

dimana pasukan Islam nyaris mengalami kehancuran gara-gara pasukan 

pemanah yang ditempatkan Nabi Muhammad SAW di atas bukit, tidak 

disiplin menjaga posnya. Akibatnya posisi strategis itu dikuasai musuh dan 

dari sana mereka balik menyerang pasukan Islam. Namun demikian Nabi 

tetap bersikap lemah lembut dan tidak bersikap kasar kepada mereka. Seorang 

Muslim sejati memiliki sikap lemah lembut dan baik hati kepada orang lain, 

kebaikan dan kelemah lembutan merupakan sifat-sifat yang dicintai Allah 

SWT dari hamba-hambaNya, karena sifat-sifat tersebut membuat seseorang 

sedemikian halus dan lembut sehingga dia disayangi oleh orang lain. 

ْفَق فِي األَْمِر ُكلِّهِ  َ َرفِيٌق يُِحبُّ الرِّ  إِنَّ َّللاَّ

Artinya “Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Lembut yang 

mencintai kelembutan dalam seluruh perkara.” (HR. Al Bukhari dan 

Muslim) 

Lemah lembut merupakan sifat yang mulia pemberian dari Allah SWT 

yang wajib ditanamkan dalam pribadi setiap muslim.  Jadi, mereka yang tidak 

memiliki lemah lembut berarti dijauhkan dari karunia. Allah SWT memuji 

akhlak nabi Muhammad SAW, dan sifat-sifatnya yang selalu bersikap lemah 

lembut, dan tidak bersikap keras terhadap para pengikutnya.
43
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Imam Al-Ghazālī mendefinisikan sikap lemah lembut, dengan 

terkalahkannya potensi kemarahan terhadap bimbingan akal. Menurut al-

Ghazālī, tumbuhnya sifat lemah lembut dalam diri manusia dapat dimulakan 

dengan melatih diri menahan amarah. Allah SWT berfirman dalam surah Ālī 

Imrān,  ayat 134, yang artinya: “Orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang.” 
44

 

Hal ini dapat didapat dengan pelatihan, yaitu dengan cara berusaha 

untuk menahan setiap amarah yang sedang bergejolak. Jika seseorang telah 

terbiasa dengan sikap seperti ini maka sikap lemah lembut akan menjadi 

akhlaknya, dan amarahnya tidak akan bergejolak, seandainya bergejolakpun 

dia tidak akan kesulitan mengendalikan. Sehingga dapat dikatakan bahawa 

sikap lemah lembut merupakan parameter kesempurnaan akal dalam 

mengendalikan nafsu amarah.
45

 

Sikap lemah lembut sangat berhubungan erat dengan sifat sabar. Dua 

sifat ini memang hampir sama, oleh kerana itu kedua kata ini sering 

digunakan untuk menunjuk satu makna yang sama, sebagaimana dalam 

firman Allah SWT dalam surah Āli Imrān, 
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Artinya,  Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. 

dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang 

yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang 

mempersekutukan Allah SWT, gangguan yang banyak yang 

menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut 

diutamakan.
46

 

Ayat ini menegaskan bahawa menghadapi gangguan dengan tenang 

dan tabah dapat disebut dengan kesabaran dan juga dapat disebut sebagai 

sikap lemah lembut (al-Hilm). 

Sabar dan lemah lembut merupakan salah satu akhlak mulia yang 

dimiliki oleh Rasulullah SAW Pada suatu hari, Rasulullah SAW membagi 

harta rampasan perang. Kemudian terdapat seorang yang berkata: 

“Pembagian ini tidak adil dan tidak kerana Allah SWT.” Mendengar ucapan 

ini, pipi Rasulullah SAW memerah dan Beliau berkata: “Semoga Allah SWT 

mencurahkan kasih sayang-Nya kepada Mūsā. Dia menghadapi gangguan 

yang lebih menyakitkan hati dari pada ini, namun dia tetap 
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bersabar.”Walaupun sabar dan lemah lembut mempunyai persamaan, namun 

ada sisi perbedaan di antara kedua istilah tersebut.
47

 

Lemah lembut adalah menahan diri untuk tidak membalas dendam atas 

perlakuan buruk orang lain yang menyakitkan hati dengan balasan yang sama. 

Sedangkan sabar adalah menerima dengan lapang dada keadaan yang tidak 

menyenangkan, seperti kehilangan orang yang dicintai, sakit parah, tertimpa 

musibah atau kehilangan harta. Jadi lemah lembut berkaitan dengan hal-hal 

yang manusia masih mampu melakukan aksi balas dendam. Manakala sabar 

berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia 

b. Memaafkan 

Secara psikologis, memaafkan merupakan proses menurunnya 

motivasi membalas dendam dan menghindari interaksi dengan orang yang 

telah menyakiti sehingga cenderung mencegah seseorang berespons destruktif 

dan mendorongnya bertingkah laku konstruktif dalam hubungannya sosialnya. 

Salah satu sifat mulia yang dianjurkan dalam Al Qur‟an adalah 

memaafkan, seperti tertulis dalam firman-Nya. 

                   

Artinya, Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
48
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Allah SWT berfirman dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Nabi Musa 

AS bertanya kepada Allah SWT, Ya Rabbi ! siapakah diantara hamba-Mu 

yang lebih mulia menurut pandangan-Mu ?” Allah SWT berfirman “ Ialah 

orang yang apabila berkuasa (menguasai musuhnya), dapat segera 

memaafkan”. 

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:  

                           

                                   

Artinya, Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 

kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) 

akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang 

yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah 

SWT, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. 

Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah SWT mengampunimu? dan 

Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
49

 

 

Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a. bahwa Dia tidak 

akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat 

dalam menyiarkan berita bohong tentang diri 'Aisyah. Maka turunlah ayat ini 

melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh mema'afkan dan 

berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan 

mereka itu. 

Kaum beriman adalah orang-orang yang bersifat memaafkan, pengasih 

dan berlapang dada, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur‟an :  “(yaitu) 
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orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema‟afkan 

(kesalahan) orang. Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

Nabi Muhammad SAW menanamkan di hati umat Islam sikap untuk 

senantiasa memaafkan, sekalipun terhadap orang-orang yang telah berlaku 

kasar. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memaafkan dan memintakan 

ampun bagi mereka atas kesalahan-kesalahan mereka. Kamu boleh 

memaafkan mereka atas perlakuan dzalim mereka kepadamu, dan atas dosa 

yang mereka perbuat, yang berkaitan dengan Allah SWT. Mohonkanlah 

ampun bagi mereka kepada Allah SWT. Memaafkan adalah sikap 

memberikan kemurahan kepada orang lain atas kesalahan orang lain terhadap 

dirinya tanpa adanya niatan untuk membalas dendam.  

Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa 

harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah, Muslim sejati yang 

mengikuti ajaran agamanya memiliki sifat pemaaf. Orang-orang yang 

mencapai sifat ini dinilai sebagai teladan kesalehan yang utama dalam Islam 

dan termasuk kelompok orang yang berbuat kebaikan yang akan memperoleh 

cinta dan ridha Allah SWT.
50

 

Orang-orang yang memiliki sifat ini menjaga diri dari marah dan 

menjauhkan diri dari kedengkian. Mereka membebaskan diri dari beban 

kebencian dan memsuki dunia baru. yang penuh  toleransi dan maaf. Mereka 
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memperoleh kesucian hati dan kedamaian pikiran. Lebih penting lagi mereka 

memperoleh cinta dan ridha Allah SWT. 

Pemaaf memang bukan sifat yang kemudian muncul begitu saja pada 

diri manusia, sederhananya pemaaf adalah sifat yang tumbuh dalam diri 

seseorang ketika orang tersebut telah terbiasa melatih dirinya secara rutin dan 

terus-menerus untuk dapat memberikan maaf dan juga meminta maaf. 

Membiasakan diri untuk menjadi orang yang pemaaf, menciptakan pula 

kebiasaan diri untuk selalu dapat memaafkan. Memaafkan bukanlah sesuatu 

yang aneh dalam kesehariannya. Menjadi orang yang pemaaf juga dapat 

mengantarkan kita kepada ketenangan hidup, kebahagiaan, dan teman yang 

banyak. Rasulullah SAW menyampaikan, beliau bersabda bahwa apabila kita 

ingin menjadi pemaaf, maka ingatlah dua perkara dan lupakanlah dua perkara. 

Perkara-perkara yang beliau maksud adalah: Pertama, mengingat-ingat 

kebaikan orang lain dan lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan 

terhadap orang lain. Kedua, mengingat-ingat keburukan kita terhadap orang 

lain dan lupakanlah keburukan yang pernah dilakukan orang lain terhadap 

kita. Apabila dua perkara ini sudah menjadi bagian dari sikap kita dalam 

pergaulan sehari-hari, dalam bersosialisai dengan teman dan lingkungan 

masyarakat, inshaa Allah SWT kita akan menjadi orang yang pemaaf. 
51
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Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran – 

pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang uhud 

sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap 

bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar itu, bahkan 

memaafkannya, dan memohonkan ampunan dari Allah SWT untuk mereka. 

Andaikata Nabi Muhammad saw bersikap keras, berhati kasar tentulah 

mereka akan menjauhkan diri dari beliau.  

c. Bermusyawarah  

Secara bahasa syûrâ bisa berarti mengambil, melatih, menyodorkan 

diri, dan meminta pendapat atau nasihat atau secara umum, asy-syûrâ artinya 

meminta sesuatu. Kata  ) شور ( Syûrâ terambil dari kata (  -مشاورة -شاورة 

menjadi (إستشاورة شورى (    ) Syûrâ. Kata Syûrâ bermakna mengambil dan 

mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat 

dengan pendapat yang lain. Dalam Lisanul „Arab berarti memetik dari 

serbuknya dan wadahnya  Kata ini terambil dari kalimat (شرلت العس) saya 

mengeluarkan madu dari wadahnya. Berarti mempersamakan pendapat yang 

terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu 

dimanapun ia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang 

dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.  

Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata 

musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan 

dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah meminta 
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pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga 

umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran. Perundingan itu juga 

disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang berunding dimintai 

atau diharapkan mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang 

dibicarakan dalam perundingan itu.
52

 

Dalam firman Allah SWT 

...                 ….         

 Artinya, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya. (QS. Al-Baqarah: 233). 

Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah 

melakukan musyawarah. Ini penting karena petaka yang terjadi di Uhud 

didahului oleh musyawarah serta disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, 

hasilnya sebagaimana telah diketahui, adalah kegagalan. Hal ini boleh jadi 

mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu 

diadakan. Apalagi bagi Rasul SAW. Nah, karena itu, ayat ini dipahami 

sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan 

setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa 
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musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran 

yang diraih bersama. 

Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar 

bermusyawarah dalam segala urusan. Bermusyawarah dan berlindung kepada 

Allah SWT adalah hal yang dicintainya, baik tujuannya tercapai tau tidak. 

Menurut Al-Maraghi menyatakan bahwa musyawarah mengandung banyak 

sekali manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut
53

  

a. Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar 

kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. 

b. kemampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikirnyapun 

berbeda-beda. Sebab kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu 

kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, para pembesar sekalipun. 

c. Semua pendapat di dalam musyawarah diuji kemampuannya. Setelah itu 

dipilih pendapat yang paling baik. 

d. Di dalam musyawarah akan tampak bertautnya hati untuk mensukseskan 

suatu upayadan kesepakatan hati. Dalam hal itu memang sangat 

diperlukan untuk suksesnya masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab 

itu berjamaah lebih afdal didalam sholat-sholat fardhu. Shalat berjamaah 

lebih afdal daripada sholat sendiri, dengan perbedaan 27 derajat.
54

 

Dalam Al-Qur`an surat As- Syura ayat 38 dijelaskan 
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Artinya, dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. 

 

2. Tafsir  Al-Qur`an Surat Ali Imran Ayat 159  

                     

                         

                   

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah SWT-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkAllah SWT 

kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Ali Imran:159) 

 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kini tuntunan diarahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, sambil menyebutkan sikap lemah lembut 

Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin khususnya kepada mereka 
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yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang uhud. 

Sebenarnya cukup banyak hal dalam dalam peristiwa perang uhud yang 

dapat mengundang emosi manusia untuk meluapkan kemarahan.  

Namun demikian cukup banyak pula bukti yang menunjukkan 

kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW beliau bermusyawaraha dengan 

mereka sebelum memutuskan berperang, mereka menerima usulan mayoritas 

mereka walau beliau sendiri kurang berkenan. Beliau tidak memaki dan 

mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi 

hanya menegurnya dengan halus. 

         

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut dapat menjadi salah 

satu bukti bahwa Allah SWT. sendiri mendidik dan membentuk kepribadian 

Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Rasululloh SAW: “aku dididik 

oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil didikan-Nya”. 
55

 

Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kalimat: 

         

Yakni sikapmu (Muhammad) yang lemah lembut terhadap mereka, 

tiada lain, hal itu dijadikan oleh Allah SWT buatmu (Muhammad) sebagai 

rahmat bagimu dan juga buat mereka. Hurup ma merupaka silah; orang-
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orang Arab biasa menghubungkannya dengan isim makrifat,
56

 maka 

disebabkan rahmat yang amat besar dari Allah SWT sebagaimana dipahami 

dalam bentuk infinitive (nakirah) dari kata Rahmat, bukan oleh satu sebab 

yang lain sebagaimana dipahami dari huruf “ma” yang digunakan di sini 

dalam konteks penetapan rahmat-Nya disebabkan karena Rahmad Allah 

SWT, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau 

berlaku keraslagi berhati kasar, tidak peka terhadap keadaan orang lain, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, disebabkan oleh antipati 

terhadapmu, karena perangaimu tidak seperti itu, maka maafkanlah 

kesalahan-kesalahan mereka yang kali ini mereka lakukan, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni dalam urusan 

peperangan dan urusan dunia. Bukan urusan syari`at atau agama, kemudian 

apabila kalian telah melakukan hal-hal maka laksanakan sambil bertawakkal 

kepada Allah SWT. 

Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada Allah SWT, dan dengan demikian Dia akan membantu mereka , 

membimbing mereka kearah apa yang mereka harapkan dan akan senantiasa 

melindungi mereka dimanapun mereka berada. 

seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 155 
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        .... 

Artinya: Maka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu... 

Kepribadian Nabi dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan 

yang Allah SWT limpahkan melalui wahyu Al-Qur‟an tapi kalbu Nabi juga 

disinari, bahkan totalitas wujud Rasululloh SAW juga merupakan rahmat 

bagi seluruh alam. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar 

mengandung makna bahwa Muhammad bukanlah orang yang berhati keras, 

ini dapat dilihat dari kata (لو)  lauw yang diterjemahkan sekiranya. Kata 

(lauw) digunakan untuk untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tapi 

syarat tersebut tidak terwujud. Jika demikian, ketika ayat ini meyatakan 

sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu itu berarti sikap keras dan berhati kasar 

tidak ada wujudnya, sehingga tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu tidak akan pernah terjadi.
57

 

Pembicaraan ini tertuju kepada Rasululloh SAW. Yang pada waktu 

itu terjadi suatu persoalan antara diri Rasululloh SAW dengan kaum itu. 

Semangat mereka bekobar untuk pergi berperang. Kemudian barisan mereka 

mengalami kegoncangan, lalu sepertiga jumlah pasukan kembali pulang 

sebelum berperang, sesudah itu mereka mendurhakai perintah Rasul Allah 

SWT, jiwa mereka lemah menginginkan harta rampasan.  Dan mereka 
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menjadi lesu ketika menghadapi perang sehingga mereka berbalik 

kebelakang dengan membawa kekalahan, dan mereka meninggalkan 

Rasululloh SAW sendirian bersama sejumlah kecil kaum muslimin, mereka 

meninggalkan Rasululloh SAW. Namun mereka tetap tegar memanggil-

manggil dari belakang, tapi mereka tidak menoleh kepada seorangpun. 
58

 

Firman ini ditunjukkan kepada Rasululloh SAW, untuk menenangkan 

dan menyenangkan hati Rasululloh SAW, dan ditunjukkan kaum muslimin 

untuk menyadarkan mereka atas nikmat Allah SWT yang diberikan kepada 

mereka. Diingatkannya kepada Rasululloh SAW yang menjadi tambatan hati 

pengikut Rasululloh SAW. Hal itu dimaksudkan untuk memfokuskan 

perhatian kepada rahmat yang tersimpan di hati Rasululloh SAW. Sehingga, 

bekas-bekasnya dapat mengungguli tindakan mereka terhadap Rasululloh 

SAW, dan mereka dapat merasakan hakikat nikmat Ilahi yang berupa Nabi 

yang penyayang ini. Kemudian diserunya mereka dimaafkannya kesalahan 

mereka dan dimintakannya ampunan kepada Allah SWT bagi mereka. 

Diajaknya mereka bermusyawarah dalam menghadapi urusan ini, 

sebagaimana Rasululloh SAW bisa bermusyawarah dengan mereka, dengan 

tidak berpengaruh emosinya terhadap hasil-hasil musyawarah itu yang dapat 

membatalkan prinsip yang asasi dalam kehidupan yang islami. 
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“maka, disebabkan rahmat dari Allah SWTlah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”. 

Inilah rahmat Allah SWT yang meliputi rasululloh SAW dan 

meliputi mereka, yang menjadikan Rasululloh SAW, begitu penyayang dan 

lemah lembut kepada mereka. Seandainya Rasululloh SAW bersikap keras 

dan berhati kasar, niscaya hati orang-orang disekitar Rasululloh SAW tidak 

akan tertarik kepada Rasululloh SAW. Dan perasaan mereka tidak tertambat 

pada Rasululloh SAW, manusia itu senantiasa memerlukan naungan yang 

penuh kasih sayang, pemelihara yang optimal, wajah ceria dan peramah, 

cinta dan kasih sayang, dan jiwa penyantun yang tidak menjadi sempit 

karena kebodohan, kelemahan dan kekurangan mereka. Mereka memerlukan 

hati yang agung  yang suka memberi kepada mereka dan tidak membutuhkan 

pemberian dari mereka, yang mau memikul derita dan duka mereka, dan 

yang senantiasa mereka dapatkan padanya kepedulian, peliharaan, perhatian, 

kelemahlembutan, kelapangan dada, cinta kasih dan kerelaan.
59

 

Demikianlah hati Rasululloh SAW dan kehidupan Rasululloh SAW 

bersama masyarakat, Rasululloh SAW tidak pernah marah karena persoalan 

pribadi, tidak pernah sempit dada menghadapi kelemahan mereka, dan tidak 

pernah mengumpulkan kekayaan dunia untuk dirinya sendiri bahkan 

Rasululloh SAW berikan kepada mereka apa yang Rasululloh SAW miliki 
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dengan lapang dada, semua itu adalah rahmat dari Allah SWT kepada 

Rasululloh SAW dan kepada umat Rasululloh SAW. 

“….karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampunan bagi 

mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. 

Dengan Nash yang tegas ini “dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu”, islam menetapkan prinsip ini dalam system pemerintahan, 

hingga Rasululloh SAW melakukannya. Ini adalah Nash yang pasti dan tidak 

meninggalakan keraguan dalam hati umat islam, bahwa syura merupakan 

mabda` asasi` “prinsip dasar” dimana nizham islam tidak ditegakkan diatas 

prinsip lain. Adapun bentuk syura dan implementasinya, adalah persoalan 

teknis yang dapat berkembang sesuai aturan yang berlaku dikalangan umat 

dan kondisi yang melingkup kehidupannya. Maka, semua bentuk dan cara 

yang dapat merealisasikan syura, bukan sekedar simbol lahiriahnya saja, 

adalah dari islam. 

Nash ini sesuai datang sesudah terjadinya keputusan-keputusan syura 

yang kelihatannya secara lahiriah menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

barisan kaum muslimin karena bersilang pendapatnya pandangan manusia. 

Segolongan orang berpendapat agar kaum muslimin tetap tinggal di madinah 

saja untuk melindunginya, sehingga apabila musuh datang menyerang maka 

mereka akan menyambut serangan mereka dimulut-mulut jalan. Segolongan 



55 

 

lagi dengan semangat yang berkobar-kobar melontarkan pendapat agar kaum 

muslimin keluar dari madinah untuk menghadapi kaum musyrikin.
 60

 

Secara lahiriah pelaksanaan keputusan musyawarah (yang 

memutuskan untuk keluar dari Madinah). Itu tidak menguntungan dilihat 

dari segi kemiliteran, karena bertentangan dengan usulan (orang-orang yang 

terdahulu) supaya tetap bertahan dimadinah, sebagai mana diusulukan 

Abdullah bin Ubai. Kaum muslimin dalam peperangan sesudahnya, yaitu 

perang ahsab, melakukan tindakan yang sebaliknya. Tetap bertahan di 

Madinah dengan menggali parit dan tidak keluar menyambut musuh, setelah 

mereka mendapat pelajaran dari peristiwa perang uhud. 
61

 

Rasulullah saw. Bukanya tidak mengertahui akibat buruk yang bakal 

menimpa barisan umat Islam kalau mereka keluar dari Madinah. Hal itu 

sudah Rasululloh SAW ketahui lewat peristiwa luar biasa yang terjadi pada 

Rasululloh SAW, yaitu Rukya Shadiqah‟ mimpi yang benar Rasululloh 

SAW alami dan Rasululloh SAW ketahui realisasinya. Rasululloh SAW 

telah menakwilkan mimpi itu bahwa akan ada yang terbunuh dari kalangan 

keluarga Rasululloh SAW, akan ada yang gugur dari sahabat-sahabat 

Rasululloh SAW, dan kota Madinah adalah seperti baju besi yang 

melindungi.
62

 Sebenarnya Rasululloh SAW berhak untuk membatalkan hasil 
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keputuan musyawarah itu, tetapi Rasululloh SAW tetap melaksanakanya 

juga meskipun Rasululloh SAW mengetahui bahwa dibelakang nanti mereka 

akan mengalami penderitaan, kerugian, dan pengorbanan. Semuanya 

Rasululloh SAW lakukan karena memantapkan prinsip (memberlakukan 

hasil musyawarah), mengajari jamaah, dan mendidik umat itu lebih besar 

nilainya daripada kerugian yang bersifat sementara waktu. 

kepemimpinan nubuwwah untuk membuang prinsip musyawarah 

secara total setelah terjadinya peperangan itu, setelah terpecah-belahanya 

barisan kaum muslimin pada saat yang amat gawat, dan sesudah mengalami 

akibat yang pahit pada akhir peperangan. Akan tetapi, Islam sedang 

membangun umat, mendidiknya dan menyiapkan untuk memimpin 

kemanusiaan. Allah SWT mengetahui bahwa sebaik baik jalan untuk 

mendidik umat dan menyiapkan tongkat kepemimpinan yang lurus ialah 

dengan mendidiknya dengan musyawarah, melaksanakan tanggungjawab. 

Meskipun kekeliruannya begitu jelas dan berakibat buruk- supaya mereka 

mengetahui bagaimana membetulkan kekeliruannya, dan bagaimana mereka 

memikul tanggungjawab terhadap pemikiran dan tindakan mereka. Karena 

mereka tidak dapat belajar tentang mana yang tepat, kecuali bila mereka 

melakukan kekeliruan.
63

 

Islam membangun umat dan mendidiknya, serta mempersiapkannya 

untuk memegang kepemimpinan yang lurus. oleh karena itu, ia harus 

                                                             
63

 Ibid, hlm.196.  



57 

 

mewujudkan kedewasaannya dan menghilangkan sifat kekanak-kanakannya 

dalam kehidupan praktis dan realistis, dengan mendidik dan melatih mereka 

hidup bersama Rasululloh SAW. Kalau adanya kepemimpinan yang lurus itu 

tidak memerlukan musyawarah dan tidak perlu  melatih umat untuk 

melakukannya dalam menghadapi kondisi paling kritis sekalipun- seperti 

perang uhud yang pada akhirnya menetapkan suatu akibat tertentu bagi umat 

islam, sedang mereka pada waktu itu umat yang baru tumbuh dan dikepung 

berbagai macam bahaya, dan seorang pemimpin dapat menetapkan dengan 

leluasa menetapakan urusan dalam kondisi yang kritis ini, maka keberadaan 

Nabi Muhammad SAW yang masih diiringi whyu Allah SWT itu cukup 

untuk menghalangi kaum muslimin dari haknya untuk bermusyawarah pada 

hari itu, apalagi musyawarah itu melahirkan keputusan yang pahit di bawah 

bayang-bayang keadaan yang membahayakan bagi pertumbuhan umat islam. 

“…..karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…” 

Bermusyawarah untuk menetapkan prisip didalam menghadapi saat-

saat kritis dan untuk memantapkan ketetapan ini dalam kehidupan umat 

islam bagaimanapun bahaya yang terjadi ditengah-tengah melaksanakan 

hasil musyawarah itu. Juga untuk menggugurkan alasan lemah yang 

dihembuskan orang untuk membatalakan prinsip ini dalam kehidupan umat 

islam setiap timbul akibat yang kelihatannya buruk.“….Kemudian apabila 
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kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah SWT 

menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya….”   

Syura adalah membolak-balik pemikiran dan memilih pandangan 

yang diajukan. Apabilah sudah sampai batas ini, maka selesailah putaran 

syura dan tibalah tahap pelaksanaan dengan penuh tekad dan semangat, 

dengan bertawakal kepada Allah SWT, manghubungkan utusan kepada 

kadarNya dan menyerahkan kepada kehendak-Nya bagaimanapun hasilnya 

nanti. 

Sebagaimana Rasululloh SAW menyampaikan pelajaran Nabawi dan 

Rabani, ketika Rasululloh SAW mengajari umat bagaimana bermusyawarah, 

menyampaikan pendapat, dan memikul tanggungjawab untuk 

melaksanakannya, dalam kondisi yang sangat kritis, maka Rasululloh SAW 

juga menyampaikan pelajaran kedua tentang pelaksanaannya sesudah 

musyawarah, tentang bertawakal kepada Allah SWT dan dengan jiwa yang 

pasrah menerima kadar-Nya. Meskipun Rasululloh SAW mengetahui 

bagaimana berlakunya nanti beserta arahnya sebagaimana dalam perang 

uhud maka Rasululloh SAW melakukan perang uhud, maka Rasululloh 

SAW melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu untuk keluar 

menyongsong musuh.  

Rasululloh SAW masuk kerumah lantas mengenakan baju perangnya 

dan pakaian untuk umatnya, padahal Rasululloh SAW mengetahui kemana 

Rasululloh SAW harus berjalan. dan Rasululloh SAW pula mengetahui 
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penderitaan dan pengorbanan yang sudah menanti Rasululloh SAW dan 

sahabat-sahabat yang berperang bersama Rasululloh SAW. Sehingga pada 

kesempatan lain, timbullah kebimbangan dalam hati orang-orang yang 

tadinya bersemangat dan mereka khawatir bahwa mereka telah memaksa 

Rasululloh SAW. Terhadap sesuatu yang tidak Rasululloh SAW kehendaki. 

mereka tidak menyerahkan masalah itu kepada Rasululloh SAW, apakah 

Rasululloh SAW akan keluar atau tetap tinggal di dalam kota madinah saja. 

Ketika ada kesempatan, Rasululloh SAW. Tidak ada tergerak hatinya 

untuk surut kembali, karena Rasululloh SAW, ingin memberikan pelajaran 

secara tuntas kepada mereka, pelajaran tentang syura (musyawarah) 

kemudian tekad dan pelaksanaan, diserai dengan tawakal kepada Allah SWT 

dan menyerah kepada kadar-Nya. Juga hendak mengajarkan kepada mereka 

bahwa syura itu ada waktunya dan sesudah itu menimbang-nimbang dan 

mengkaji ulang serta membolak-balik pikiran. Karena semua itu cenderung 

membawa kelumpuhan, kepasifan, dan kegoayahan yang tidak ada habisnya. 

Yang ada hanyalah pemikiran dan musyawarah, tekad dan pelaksanaan serta 

tawakal kepada Allah SWT, suatu sikap yang dicintai oleh Allah SWT. 

“……sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang 

bertawakal kepadanya.” 

Tabiat yang disukai oleh Allah SWT dan disukai pelakunya olehNya 

adalah tabiat yang seharusnya diminati oleh orang-orang mukmin bahkan 

menjadi cirri khas orang-orang yang beriman. Tawakal kepada Allah SWT 
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dan mengembalikan segala urusan kepadaNya, adalah garis perimbangan 

terakhir dalam tashawwur islam dan dalam kehidupan islam. Untuk 

menentukan hakikat tawkal kepada Allah SWT dan menegakkannya di atas 

prinsip-prinsip yang mantap, maka ayat berikutnya menetapkan bahwa 

kekuatan yang aktif dalam memberikan pertolongan dan kehinaan adalah 

kekuatan Allah SWT. Maka disisi kekuatan Allah SWT lah  dicarinya 

pertolongan, dengan kekuatan Allah SWT lah dijauhkan kekalahan, kepada-

Nya arah ditujukan dan kepada-Nya tawakal dilakukan. 

3. Isi Kandungan Surat Ali-Imra Ayat 159 

         

Sesungguhnya memang telah ada diantara para sahabat mu orang-

orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras, ditinjau dari 

segi karakter manusia.
64

 Sebab mereka telah melakukan kesalahan yang 

berakibat kekalahan, sedangkan peperangan itu dilakukan oleh semuanya. 

Tetapi sekalipun demikian, engkau (Muhammad) tetap bersikap lembut 

terhadap mereka, dan engkau perlakukan mereka dengan baik. Semua itu 

berkat rahmat yang diturunkan Allah SWT kedalam hatimu, dan Allah SWT 

mengkhususkan hal itu hanya untuk Mu. Karena Allah SWT telah 

membekalimu dengan akhlak-akhlak Al-Qur`an yang luhur, disamping 

hikmah-hikmahNya yang agung. Dengan demikian, musibah-musibah yang 
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engkau alami sangat mudah dan enteng dirasakan. Kemudian Aku 

mengajarimu tentang sesuatu untuk bisa melihat hal-hal yang bermanfaat 

dan berakibat baik bagimu. 

Pengertian secara ijmal dalam kelompok ayat-ayat terdahulu, Allah 

SWT memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya yang mukmin 

tentang hal –hal yang bermanfaat bagi kehidupan dan bekal akhirat mereka. 

Juga diambil suatu kesimpulan, bahwa akhirnya Allah SWT memberikan 

ampunan kepada mereka. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya Allah  SWT 

menambahkan kebikan–kebaikan dan kemurahannya terhadap mereka 

dengan pujian terhadap Rasulnya atas ampunan yang diberikan kepada 

mereka, dan tidak berlaku keras kepada mereka. 

              

Andaikan engkau (Muhammad) bersikap kasar dan galak dalam 

muamalah dengan mereka (muslimin), niscaya mereka akan bercerai (bubar) 

meninggalkan engkau dan tidak menyenangimu. Sehingga engkau tidak bisa 

menyampaikan hidayah dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus.
65

 

Hal itu karena maksud dan tujuan utama diutusnya para rasul ialah 

untuk menyampaikan syari‟at-syari‟at Allah SWT kepada umat manusia. 

Hal itu jelas tidak akan tercapai selain mereka bersimpati kepada para rasul, 

dan jiwa mereka merasa tenang dengan para rasul. Semua itu akan terwujud 
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jika sang rasul bersikap pemurah dan mulia, melupakan semua dosa yang 

dilakukan oleh seseorang, serta memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rasul 

haruslah bersifat lemah lembut terhadap orang yang berbuat dosa, 

membimbingnya kearah kebaikan, bersikap belas kasih, lantaran ia sangat 

membutuhkan bimbingan dan hidayah. 

  … 

Tempuhlah jalan musyawarah dengan mereka, yang seperti biasanya 

engkau lakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini, dan berpegang teguhlah 

padanya. Sebab mereka itu meski berpendapat salah dalam musyawarah, 

memang hal itu merupakan suatu konsukuensi untuk mendidk mereka, 

jangan sampai hanya menuruti pendapat seorang pemimpin saja, meski 

pendapat pemimpin itu benar dan bermanfaat pada permulaan dan masa 

depan pemerintah mereka. Selagi mereka mau berpegang pada sistem 

musyawarah itu, InsyaAllah SWT akan selamat dan membawa kemaslahatan 

bagi semuanya. 

Sebab jamaah itu jauh kemungkinan dari kesalahan dibandingkan 

pendapat perseorangan dalam berbagai banyak kondisi. Bahaya yang timbul 

dari sebagai akibat dari penyerahan masalah umat terhadap pendapat 

perseorangan, bagaimanapun kebenaran pendapat itu akibatnya akan lebih 

berbahaya dibandingkan menyerahkan urusan kepada pendapat umum. 



63 

 

Hal itu mengingat, bahwa di dalam musyawarah silang pendapat 

selalu terbuka, apalagi jika orang-orang yang terlihat terdiri dari banyak 

orang. Oleh sebab itulah Allah SWT memerintahkan nabi agar memantapkan 

peraturan itu, dan mempraktekannya dengan cara yang baik, nabi 

Muhammad SAW manakala bermusyawarah dengan para sahabatnya, 

senantiasa bersikap tenang dan hati-hati. Rasululloh SAW memperhatikan 

setiap pendapat, kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan pendapat 

lainyang lebih banyak maslahat dan faedahnya bagi kepentingan kaum 

muslimin, dengan segala kemampuan yang ada. 

Memang Rasululloh SAW selalu berpegang pada musyawarah 

selama hidupnya dalam mengahadapi semua persoalan. Rasululloh SAW 

selalu bermusyawarah dengan mayoritas kaum muslimin, yang dalam hal ini 

Rasululloh SAW khususkan dengan kalangan ahlur ra‟yi dan kedudukan 

dalam menghadapi perkara-perkara yang apabila tersiar akan membahayakan 

umatnya. 

Rasululloh SAW pernah melakukan musyawarah pada waktu pecah 

perang Badar, setelah diketahui bahwa orang-orang Quraisy telah keluar dari 

Mekkah untuk berpegang. Nabi pada waktu itu tidak menetapkan suatu 

keputusan sebelum kaum Muhajirin dan Ansar menjelaskan isi persetujuan 

mereka. Juga musyawarah yang pernah Rasululloh SAW lakuakan sewaktu 

menghadapi perang Uhud, seperti yang telah diketahui dari pembahasan 

yang lalu. 
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Rasululloh SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya 

dalam menghadapi masalah-masalah penting, selagi tidak ada wahyu turun 

mengenai hal itu. Sebab jika ternyata Allah SWT menurunkan wahyu, 

wajiblah Rasulullah melaksanakan perintah Allah SWT yang terkandung 

dalam wahyu itu. Nabi Muhammad tidak menganjurkan kaidah-kaidah 

dalam bermusyawarah, karena bentuk musyawarah itu berbeda-beda sesuai 

dengan sikon masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan zaman dan 

tempat. Sebab seandainya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaidah-

kaidah musyawarah maka pasti hal itu akan diambil oleh kaum muslimin dan 

mereka berupaya untuk mengamalkannya pada segala zaman dan tempat. 

Oleh karena itulah, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, para 

sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri rela sahabat Abu Bakar 

menjadi pemimpin agama kami, yaitu ketika Rasululloh SAW dan 

memerintahkan Abu Bakar mengimami shalat. Lalu mengapa kita tidak rela 

padanya dalam urusan duniawi kita. 

Tetapi para Khalifah sesudah Abu Bakar tidak mengikuti yang sama 

terlebih lagi pada masa pemerintahan khalifah Abasiyyah, yang waktu itu 

sebagian besar kalangan selain Arab mempunyai pengaruh amat besar dalam 

kerajaannya. Sesudah itu, hal seperti tetap berlangsung di kalangan para raja 

kaum muslimin, yang juga menyertakan para ulama agama (Islam) dalam hal 

musyawarah. Hal itu mengundang prasangka buruk dari kalangan non-islam, 

mereka beranggapan kekuasaan didalam Islam merupakan kekuasaan 
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dikdator belaka, sedangkan musyawarah adalah semacam ikhtiyar 

(kebebasan berpendapat). Tetapi tuduhan itu jelas jauh dari kebenaran alias 

keliru besar! Terlebih lagi setelah Al-Qur‟an menjelaskan masalah 

musyawarah dan memerintahkan nabi agar berpegang padanya. 

             … 

Apabila hatimu telah bulat mengerjakan sesuatu, setelah hal itu 

dimusyawarahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka 

bertakwalah kepada Allah SWT. Serahkanlah segala sesuatu kepadaNya. Di 

dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan wajibnya 

melaksanakan tekad apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Diantaranya 

melalui jalan musyawarah. 

Rahasia yang terkandung dalam hal ini ialah, bahwa meralat hal-hal 

yang sudah ditekadkan merupakan kelemahan jiwa seseorang. Juga sebagai 

kelemahan didalam tabiatnya yang menjadikan yang bersangkutan tidak bisa 

dipercaya lagi, perkataan maupun perbuatannya. Terlebih lagi jika ia seorang 

pemimpin pemerintahan atau panglima perang. 

Oleh sebab itu, nabi Muhammad SAW tidak mau mendengarkan 

pendapat orang yang meralat pendapat pertamanya, sewaktu Rasululloh 

SAW sedang bermusyawarah mengenai perang Uhud. Pendapat itu 

mengatakan, bahwa kaum muslimin harus keluar ke Uhud, begitu mereka 

telah mengenakan baju besi. Rasululloh SAW berpandangan bahwa sesudah 
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bulat keputusan suatu musyawarah, maka tahap selanjutnya adalah tahap 

pelaksanaan. Jadi tidak boleh diralat lagi. 

Rasululloh SAW mengajari mereka, bahwa dalam setiap pekerjaan 

ada waktunya masing-masing yang terbatas. Dan waktu musyawarah itu 

apabila telah selesai tinggalah tahap pengalamannya. Seorang panglima 

(pemimpin) apabila telah bersiap melaksanakan suatu pekerjaan sebagai 

realisasi dari hasil musyawarah, maka tidak boleh ia mencabut keputusan 

atau tekadnya. Sekalipun ia melihat adanya kesalahan pendapat dari orang-

orang yang ikut bermusyawarah, seperti terjadi dalam masalah perang Uhud. 

Para politisi dan panglima perang di negara-negara maju masih tetap 

melaksanakan kaidah-kaidah itu, bahkan menjadikannya sebagai undang-

undang dalam peraturan umat mereka. Mereka sama sekali tidak berani 

melanggarnya sampai-sampai seorang politisi besar Inggris mengatakan, 

“politik apabila telah menetapkan sesuatu, harus dilaksanakan dan tidak 

boleh diralat, sekalipun salah”. 

           

Hanya kepada Allah SWT mereka mempercayakan segala urusannya. 

Maka Allah  SWT menolong dan membimbing mereka kepada yang lebih 

baik, sesuai dengan pengertian cinta ini. 

Dalam ayat itu terkandung bimbingan terhadap kaum mukallaf, 

disamping anjuran untuk mereka agar bertawakal kepada Allah SWT dan 
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mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya, serta berpaling dari semua hal 

selain-Nya. 

Imam Ar-Razi mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa pengertian 

tawakkal bukan berati manusia harus melupakan andil dirinya, seperti yang 

dikatakan oleh sebagian kaum jahala. Apabila demikian pengertiannya berati 

perintah bermusyawarah bertentangan dengan prinsip tawakkal. Tetapi 

pengertian 

sebenarnya tawakal ialah hendaknya seseorang dalam berusaha selalu 

memperhatikan sebab-sebab lahiriyah yang bisa mengantarkannya ke arah 

keberhasilan. Hanya saja janganlah percaya sepenuh hati terhadap sebab-

sebab lahiriyah tersebut. Bahkan ia harus berkeyakinan bahwa yang 

dilakukannya hanyalah untuk memelihara hikmah Ilahi semata.
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Tawakkal yang sebenarnya adalah apabila disertai meniti sebab-sebab 

keberhasilan dalam suatu upaya. Tanpa itu berarti mengaku-aku tawakkal 

adalah tidak mengerti tentang syara, bahkan akal tidak sehat. Dalam firman 

Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 197 telah di jelaskan 
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Artinya, (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa 

yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, 

Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di 

dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa 

kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan 

Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah 

kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.. 

 

4. Relevansi Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an Surat Ali -Imran Ayat 

159  

a. Lemah Lembut 

Lemah lembut merupakan sifat yang mulia yang wajib ditanamkan 

dalam pribadi setiap muslim. Oleh karena itu dengan sifat inilah Allah SWT 

meluluhkan hati manusia hingga menjadikannya lembut dan terbuka 

terhadap sesame manusia. Apabila setiap muslim mampu menghiasi dirinya 

dengan sifat ini, niscaya dia akan mampu meluluhkan hati orang lain. Hal 

itu dikarenakan manusia selalu condong kepada orang yang murah hati dan 

bersifat lemah lembut kepada sesama. Manusia cenderung menjauh dari 

orang yang kaku tidak kenal belas kasih, dan tidak baik hatiterhadap 

sesama,
67

 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan 

kelemahlembutan, baik lemah lembut kepada diri sendiri ataupun terhadap 

sesame makhluk. Perilaku kasar, ceroboh dan gegabah hanya akan 

mengakibatkan keburukan dan kerugian. Sebab keindahan dan kebaikan itu 

selalu bergan dengan dengan sikap lemah lembut. Kelemah lembutan 
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diibaratkan kunci bagi kebaikan dan keberuntungan. Sentuhan kelembutan 

sikap bias meluluhkan hati orang lain, melunakkan jiwa yang keras, dan 

menyadarkan hati pendengki akan kekeliruannya selama ini. 

Pada saat proses pendidikan,  Mengajar dengan cara yang santun dan 

lemah lembut. orangtua dapat memberi teladan yang baik bagi anak-

anaknya. Sikap orangtua yang lemah lembut akan membawa suasan yang 

nyaman.  

b.  Memaafkan 

Di dunia ini tidak ada orang yang suci serta bersih dari kekeliruan 

terhadap sesama, selain Rasululloh SAW  karena pada hakikatnya manusia 

adalah tempatnya salah dan lupa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. 

Meskipun demikian, semua itu tidak akan sampai merusak hubungan 

apabila setiap kita mudah memaafkan kekeliruan orang lain. Mudah 

memaafkan kesalahan sesame kita adalah merupakan akhlak mulia insan 

yang bertakwa, dan sifat ini pula yang menjadi karakter penghuni sorga. 

Sungguh beruntng seorang hamba yang hatinya bias mudah memaafkan 

orang lain, tidak membalas keburukan dengan keburukan.
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Ha ini lah yang seharusnya Menjadi teladan bagi anak-anak dengan 

sikapnya yang pemaaf, dan penjadi pelajaran baik di lingkungan sekolah 

maupun lingkungan keluarga karena ini sangat menunjang terbentuknya 

akhlakul karimah bagi anak-anak. Apabila dilihat asbab an-nuzul Q.S. Ali 
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Imran: 159, dapat dilihat betapa beratnya permasalahan yang dihadapi oleh 

Nabi Muhammad SAW. Namun Rasululloh SAW dengan kelembutanya 

memaafkan umatnya. Dengan demikian, umatnya merasa nyaman di 

samping Nabi Muhammad SAW dan tetap mau berjuang bersama 

Rasululloh SAW. Alangkah indahnya apabila hal yang sama juga 

dilakukan oleh para orangtua. orangtua harus menjadi teladan yang baik. 

Kesalahan anak merupakan kesalahan orang yang sedang mencari jati diri 

dan makna kehidupan. Berbagai persoalan terkait dengan ekonomi, sosial, 

gender, pubertas, dan lain sebagianya merupakan dinamika anak muda 

yang sedang berkembang, sehingga orangtua harus menyadari bahwa anak 

bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, sebagainama juga 

yang terjadi pada dirinya. Dan ingatlah betapa Allah SWT membuka pitu 

ampunan yang selebar-lebarnya bagi hamba-hambaNya yang berdosa. 

Selama hidup di dunia Dia mengasihi para pelaku maksiat dan orang yang 

kafir  dengan tidak mempercepat azab atas mereka. Jika mereka bertaubat, 

Dia akan menerimanya lalu menghapus dosa-dosa mereka sehingga seperti 

orang-orang yang tidak memiliki dosa. Itulah kuasa Allah SAW. 

  



71 

 

c. Musyawarah 

Musyawarah sangat penting di dalam pendidikan, karena di dalam 

musyawarah, terdapat unsur simpati, pengembangan kemampuan, 

perbedaan kawan dan lawan, pemilihan sikap yang terbaik, penciptaan 

suasana ramah dan cinta kasih, dan adanya hikmah-hikmah praktis bagi 

orang lain. musyawarah sebagai gagasan yang berlandaskan nilai-nilai etik 

Qurani dapat memberikan manfaat di antaranya adalah
69

: 

1. dapat meningkatkan kadar akal seorang anak, pemahaman, kecintaan, 

dan keiklasan terhadap kemaslahatan umum. 

2. keampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berfikirnya 

pun berbeda-beda. Sebab kemungkinan ada dianara mereka 

mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. 

3. Semua pendapat dalam musyawarah diuji kemampuannya setelah itu, 

di pilih pendapat yang paling baik dan hal ini mendidik anak untuk 

lebih jeli dalam menentukan suatu keutusan. 
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B. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM SURAT ALI-IMRON AYAT 

160 

1. Konsep Akhlak 

a. Bertawakkal Kepada Allah SWT 

Tawakal secara bahasa, berarti bersandar atau mempercayai diri. 

Dalam agama, tawakal adalah sikap bersandar dan mempercayakan diri 

kepada Allah SWT, atau menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar tersebut 

kepada Allah SWT. 

Tawakal merupakan sikap aktif dan tumbuh hanya dari pribadi yang 

memahami hidup dengan benar serta menerima kenyataan hidup dengan tepat. 

Sebab pangkal tawakal adalah kesadaran diri bahwa perjalanan pengalaman 

manusia secara keseluruhan dalam sejarah kehidupan diri pribadi. 

Tawakal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari 

keyakinannya yang bulat kepada Allah SWT, karena di dalam tauhid ia diajari 

agar meyakini bahwa hanya Allah SWT yang menciptakan segala-galanya, 

pengetahuan-Nya Maha Luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam 

semesta ini. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala 

persoalannya kepada Allah SWT. Hatinya tenang dan tentram serta tidak ada 

curiga, karena Allah SWT Maha Tahu dan Maha Bijaksana.
70
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Dalam firman Allah SWT Surat At-Talaq 

                                

              

Artinya,  Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah SWT niscaya Allah 

SWT akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah SWT 

melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah 

SWT telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
71

 

 

Selain musyawarah dan perenungan, jangan lupa untuk bertawakkal 

kepada Allah SWT. 

“…..Jadi, ketika kamu telah memutuskan, maka percayalah kepada 

Allah SWT…” 

Dalam Tafsir Nurul Qur‟an, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa 

Nabi Muhammad SAW. bertanya kepada Jibril, “Apakah tawakal kepada 

Allah SWT itu?” Jibril menjawab, “Tawakkal adalah seperti kamu 

mengetahui bahwa manusia tidak mendatangkan keuntungan ataupun 

kerugian kepadamu, tidak pula mengizinkan atau menghalangimu, dan bahwa 

kamu bisa kehilangan harapan atas umat manusia. Maka, jika seorang hamba 

menjadi semacam ini, ia tidak akan bertindak bagi siapapun kecuali bagi 

Allah SWT. dia tidak akan menaruh harapan atau takut kepada siapa pun 

selain Allah SWT. dia tidak menjadi penuh hasrat kepada siapapun selain 
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Allah SWT. Dan inilah hakikat dari kepercayaan, “tawakkal”. Jadi, setelah 

usaha yang kita lakukan, selanjutnya adalah berserah diri sepenuhnya kepada 

Allah SWT. Hakikat sebuah pertolongan hanya datang dari-Nya, maka 

kepada-Nya-lah kita memohon pertolongan, karena tidak ada lagi yang lebih 

kuasa selain Ia yang Maha kuasa. Tidak ada lagi tempat mengadu yang paling 

damai, selain mengadu di hadapan-Nya. Maka sungguh, kepada-Nya-lah kita 

berserah diri. 

                              

Artinya, Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha Penyayang, Kami beriman 

kepada-Nya dan kepada-Nya-lah Kami bertawakkal. kelak kamu akan 

mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata". 

Tawakal adalah berserah diri kepada Allah SWT, dalam menghadapi 

setiap cobaan, maupun rintangan. Seorang hamba wajib bertawakal jika 

memang usahanya sudah dilaksanakan, sebagai seorang hamba wajib 

menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Tawakal atau berserah diri adalah 

jawaban seorang muslim dalam menghadapi jalannya hidup di dunia ini. 

Menurut Ibnu Qoyyim tawakal adalah separuh agama dan separuh lainnya 

adalah inabah, kembali kepada Allah SWT. Selain musyawarah dan 

perenungan, jangan lupa bertawakkal kepada Allah SWT. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tawakkal yang benar adalah 

tawakkal yang disertai meninggalkan upaya-upaya yang bersifat mistik dan 
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ilus dengan mencapai tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam 

menjalankan segala perintah yang ma`ruf dan senantiasa menjauhi hal-hal 

yang munkar. 

b. Tolong-Menolong (Pertolongan Dari Allah SWT) 

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari  Mu‟tamar, dari 

Anas. Anas berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik 

dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Anas 

berkata: Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. 

Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau 

menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah 

bentuk bantuanmu kepadanya. Dalam hal saling tolong-menolong dan 

saling waris-mewarisi, maka tidak ada saling waris-mewarisi antara 

kalian dan mereka. (Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah 

diperintahkan Allah SWT itu). 
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Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Dalam hal 

tolong-menolong ilmu pun dapat menghantarkan ke surganya Allah SWT. 

Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itulah yang akan menjadi 

timbangan nilai ibadah dihadapan Allah SWT.  Orang kaya membantu 

dengan kekayaannya, apabila orang tidak dapat menolong orang lain 

dengan ilmu dapat menolong dengan harta yang dimilikinya, Dan 

hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang 
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yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu 

amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau 

tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal. Allah SWT 

mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan 

beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung 

ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. 

Barang siapa memadukan antara ridha Allah SWT dan ridha manusia, 

sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah 

melimpah. 

Dalam Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan 

…..                     

              

Artinya,… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah 

menciptakan manusia adalah sebagai makhluk sosial yang mana tidak 

dapat hidup sendirian dan harus membutuhkan bantuan orang lain dalam 

berinteraksi, disamping itu Allah SWT  telah menggariskan dalam 
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firmannya bahwa tolong menolonglah dalam hal kebajikan dan janganlah 

kalian tolong – menolong dalam keburukan, hal ini membuktikan bahwa 

kasih saying Allah SWT kepada hambanya agar tidak terjerumus kedalam 

kezaliman. 

2. Tafsir Al-Qur`an Surat Ali-Imron Ayat 160 

                           

            

Artinya:  Jika Allah SWT menolong kamu, Maka tak adalah orang yang 

dapat mengalahkan kamu; jika Allah SWT membiarkan kamu (tidak 

memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat 

menolong kamu (selain) dari Allah SWT sesudah itu? karena itu 

hendaklah kepada Allah SWT saja orang-orang mukmin bertawakkal. 

(Q.S. Ali-Imran 160)
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Tashawwur islam menggambarkan keseimbangan mutlak bagi kadar 

Allah SWT dan implementasi kadar ini didalam kehidupan manusia dari 

celah-celah aktivitas, perbuatan dan tindakannya, sesungguhnya sunnah Allah 

SWT berjalan menurut hokum sebab akibat, akan tetapi sebab-sebab ini 

bukanlah yang menimbulkan hasil, karena yang berbat dan memberi bekas itu 

adalah Allah SWT. Jadi, Allah SWT menjadikan hasil akibat kerena sebab-

sebabNya menurut kadarNya. Oleh karena itu manusia dituntut supaya 

menunaikan kewajibannya, mencurahkan tenaga dan kemampuannya, dan 
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mengetahui peraturan peraturannya. Sejauh mana dia melakukan semua itu, 

maka sejauh itu pulalah Allah SWT memberikan hasil dan merealisasikannya 

untuknya. 

Demikianlah hasil-hasil dan akibat-akibat, itu bergantung kepada 

Allah SWT, hanya Allah SWT yang mengijinkannya untuk terwujud. 

Manakala Allah SWT menghendaki dan dalam bentuk bagaimana saja yang 

Allah SWT kehendaki dengan deikian, terjadilah keseimbangan antara 

pandangan dan aktifitas seorang muslim. Maka, ia bekerja dan beraktivitas 

dengan mencurahkan tenaga dan kemampuannya, dan menggantungkan  hasil 

kerjanya itu kepada kadar dan kehendakNya. 

Di sini, dalam masalah kemenangan dan kehinaan (kekalahan), dengan 

identifikasi hasil peperngan yang mana Rasululloh SAW pun mengembalikan 

kepada kadar dan kehendak Allah SWT, dan menggantungkan mereka 

kepada iradahNya. Yaitu bahwa jika Allah SWT menolong mereka maka 

tidak ada orang yang dapat mengalahkan mereka, dan jika Allah SWT 

membiarkan atau tidak member pertolongan kepada mereka, maka tidak ada 

seorangpun yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka sesudah itu. 

Inilah hakikat yang menyeluruh dan mutlak dalam alam wujud ini, diman 

tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah SWT, tidak ada kekuasaan selain 

Allah SWT dan tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah SWT. 

DariNyalah timbul segala sesuatu dan segala kejadian. Akan tetapi, hakikat 

kulliyyah “menyeluruh” dan mutlak ini tidak melepaskan kaum muslimin dari 
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mengikuti manhaj “menaati pengarah” , melaksanakan tugas, mencurahkan 

tenaga, dan bertawakal kepada Allah SWT sesudah menunaikan semua itu, 

“…karena itu, kehendak kepada Allah SWT saja orang-orang mukmin 

bertawakal.” 

Dengan demikian terbebaslah pandangan orang muslim dari mencari 

dan mengharapkan sesuatu dari selain Allah SWT, dan hatinya selalu 

berhubungan langsung kepada kekuatan yang bekerja pada alam wujud ini. 

Sehingga, bersihlah tangannya dari semua khayalan-khayalan dusta dan 

sebab-sebab yang batil mengenai masalah kemenangan , perlindungan dan 

pemeliharaan. Dia bertawakal kepada Allah SWT saja untuk menentukan 

hasil-hasil, mewujudkan sasaran, dan mengatur semua urusan dengan 

kebijaksanaanNya dia terima dengan hati yang tenang kadar Allah SWT yang 

datang kepadanya, apapun wujudnya.  

3. Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 160 

Allah SWT mensyaratkan melalui sunatullah bahwa penyebab baru 

akan turun tangan jika sebab telah dilaksanakan. Karena itu perintah 

bertawakal dalam al-Qur`an selalu didahului oleh perintah berupaya sekuat 

kemampuan. Hakikat yang diisyaratkan di atas dikemukakan secara lebih 

jelas dengan firman-Nya “Jika Allah SWT hendak menolong kamu, maka tak 

ada manusia atau jin atau makhluk apapun yang dapat mengalahkan kamu 

betapapun besarnya kemampuannya.” Jika Allah SWT membiarkan kamu, 

yakni tidak memberimu pertolongan maka siapakah gerangan yang dapat 
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menolong kamu sesudahnya, yakni selain Allah SWT? Jelas tak ada! Kamu 

mengaku percaya kepada Allah SWT maka berupaya dan berserah dirilah 

kepadanya. Karena itu pula hendaklah kepada Allah SWT saja, bukan kepada 

Nabi, wali atau penguasa atau kekuatan apapun. 

         …. 

Dalam tafsir al-Maraghi (al-Maraghi, 1993: 204), Sesungguhnya 

Allah SWT bermaksud menolong kamu, seperti yang pernah Dia lakukan 

dalam peperangan Badar. Yaitu ketika kamu mengamalkan sunnahNya. 
74

 

Maka tak seorangpun mampu mengalahkanmu dari orang yang tidak 

bertawakkal kepada Allah SWT, karena mereka pasti terancam keputusasaan 

dan kelemahan.
75 

           ….     

Apabila berkehendak menghinakan kamu dan mencegah 

pertolonganNya lantaran hal-hal yang telah dilakukan olehmu, yakni 

kegagalan, pertentangan dan melanggar perintah panglima yang telah 

dibebaskan untukmu, seperti yang terjadi dalam perang Uhud, maka kala itu 

tidak akan ada seorangpun yang mampu menolong, dan tak seorangpun 

mampu menolak kehinaan dari dirimu 

…               

Hendaknya orang-orang yang beriman mengikhlaskan diri 

bertawakkal kepada Allah SWT, karena tidak ada yang mampu menolongnya 
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selain Allah SWT. Artinya bahwa kunci keimanan seseorang adalah 

senantiasa menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah 

kehendak dari Allah SWT dan hanya Allah SWT lah yang dapat menolong 

hambanya kelak di hari kiamat. 

4. Relevansi Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur‟an Surat Ali Imran Ayat  

160 

a. Bertawakal 

Menyuntikkan dan meyakinkan kepada anak bahwa Allah SWT 

merupakan tempat bersandar dengan cara terus berusaha berpikir positif 

ketika seseorang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk 

merealisasikan apa yang diinginkannya, maka langkah selanjutnya adalah 

menyerahkan segala keputusan kepada Allah SWT. Dengan begitu, ketika 

nantinya gagal, ia tidak akan terlalu menyesali. Begitu juga ketika ia 

berhasil, ia tidak akan lupa diri. Nantinya ia akan bersyukur ketika berhasil, 

dan sabar ketika gagal. Konsep sabar dan syukur. sebagai representasi 

keimanan kepada Allah SWT itulah yang perlu ditanamkan orangtua 

kepada anak-anaknya. Tawakkal adalah sifat yang dicintai oleh Allah 

SWT. Oleh karena itu seorang muslim harus memiliki sifat tersebut, akhlak 

inilah yang menjadi ciri khas seorang muknin dan mencerminkan kesiapan 

pribadai untuk meaksanakan segala kehendakNya. 

Dengan tawakkal hati terhubung langsung dengan Allah SWT 

sehingga seorang mukmin tidak mencari pertolongan dan perlindungan 
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kepada makhluk melainkan hanya kepadaNya, sikap demikian yang  

melahirkan keseimbangan dalam usaha hamba di dunia dalam berusaha dan 

menyerahkan hasilnya dengan sepenuh hati kepada Allah SWT. Apapun 

takdir yang Allah SWT berikan niscaya orang-orang yang bertawakkal 

akan mampu menerimanya dengan lapang dada.
76

 

b. Tolong-menolong 

Salah satu kriteria dikategorikan seorang mukmin sejati adalah 

adalah orang yang suka menolong orang lain yang senantiasa peduli 

terhadap saudaranya seagama serta mudah tergugah untuk membantu dan 

berbagi kebaikan dengan sesama hamba Allah SWT. Barang siapa satu 

kesusahan dari seorang mukmin ketika di dunia sesungguhnya Allah SWT 

akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat, barang siapa orang 

memudahkan kesusahan orang di dunia niscaya Allah SWT akan 

memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.
77

 

Dalam mendidik anak sangatlah penting menyelikan tentang tolong 

menolong, karena dengan tolong menolong tersebut akan menimbulkan 

rasa empati terhadap sesama manusia, orangtua, guru dan teman-temannya 

dan setiap manusia tentu mengharapkan pertolongan dari Allah SWT baik 

di dunia maupun di akhirat nanti.  
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C. MUNASABAH SURAT ALI – IMRON AYAT 159 dan 160. 

Dalam pengertian etimologi (bahasa) Munasabah berarti cocok, patut, 

sesuai, kedekatan atau penyerupaan.
78

 Sedangkan secara terminologi munasabah 

didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hikmah korelasi urutan ayat Al-

Qur‟an, atau dalam redaksi yang lain dapat dikatakan munasabah adalah usaha 

pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antara ayat dengan ayat 

ataupun surat dengan surat yang dapat diterima oleh rasio.
79

 

Sebagaimana halnya dengan asbab an-nuzul yang memiliki pengaruh 

dalam memahami makna dan menafsirkan ayat Al-Qur‟an, ilmu munasabah juga 

membantu dalam menginterpretasi dan menakwilkan ayat dengan baik dan 

benar.
80

 

Ayat 159 merupakan satu diantara tiga ayat yang secara langsung 

menjelaskan tentang musyawarah. Dua ayat lainnya adalah surat al- baqarah ayat 

233. 
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Artinya, Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang 

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila 

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan. 

 

Ayat di atas Yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hubungan 

suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak- 

anak seperti dalam ayat ini tentang menyapih anak. Ayat ini sebagai petunjuk agar 

persoalan – persoalan rumah tangga dimusyawarahkan bersama antara suami dan 

istri, selanjutnya dalam hal tersebut seorang anak tidak diperbolehkan sedikitpun 

untuk menggoreskan penderitaan seorang ibu agar seluruh keluarga mejadi orang-

orang yang tergolong bertakwa kepada Alllah SWT. 

Selain dari suarat Al- baqoroh ayat 233 Yang menjelaskan tentang bagaimana 

seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

rumah tangga dan anak- anak seperti dalam ayat ini tentang menyapih anak. Ayat ini 
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sebagai petunjuk agar persoalan – persoalan rumah tangga dimusyawarahkan bersama 

antara suami dan istri. Ayat yang senada dengan ayat tersebut adalah 

                      

                          

                            

Artinya, tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
81

 

 

Sikap dan perangai Nabi Muhammad SAW harus dicontoh umatnya, terutama 

ketika mereka bermusyawarah dalam upaya mengatasi persoalan yang mereka 

hadapi. Baik persoalan tersebut menyangkut masalah pemerintah dalam skop luas 

maupun persoalan rumah tangga dalam skop yang lebih kecil. 

Hubungan Surat Al-Baqarah dengan Surat Ali Imran: 

1) Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Nabi Adam AS langsung 

diciptakan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam surat Ali Imran disebutkan 

tentang kelahiran Nabi Isa AS, yang mana kedua-duanya diluar kebiasaan. 
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2) Surat Al-Baqarah membahas secara luas sifat dan perbuatan orang yahudi, 

disertai dengan hujah-hujah yang membantah kesesatan mereka, sedangkan 

dalam surat Ali Imran dipaparkan hal yang sama yang berhubungan dengan 

orang nasrani. 

3) Surat Al-Baqarah dimulai dengan menyebut tiga golongan manusia, yaitu 

mukmin, kafir dan munafik. Sementara surat Ali Imran menyebutkan orang-

orang yang suka menakwilkan ayat yang mutasyabihat dengan takwil yang 

salah untuk memfitnah orang-orang mukmin dan menyebutkan orang yang 

punya keahlian dalam menakwilkannya. 

4) Surat Al-Baqarah diakhiri dengan menyebutkan permohonan kepada Allah 

SWT agar diampuni atas kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ketaatan, 

sedangkan Ali Imran diakhiri dengan permohonan kepada Allah SWT agar 

diberikan pahala atas amal kebaikan hambanya. 

D. ASBABUN NUZUL SURAT ALI – IMRON AYAT 159 DAN 160 

Sebab – sebab turunya ayat ini kepada Nabi Muhammad saw adalah 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ra menjelaskan 

bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan 

musyawarah dengan Abu Bakar  ra dan Umar bin Khaththab ra untuk meminta 

pendapat meraka tentang para tawanan perang, Abu Bakar ra berpendapat, 

meraka sebaiknya dikembalikan kepada keluargannya dan keluargannya 

membayar tebusan. Namun, Umar ra berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. 

Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah mesulitan dalam 
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memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas Abu Bakar (HR. 

Kalabi). 

Dalam kelompok ayat-ayat terdahulu, Allah SWT, memberikan 

bimbingan kepada hamba-hambaNya yang mukmin tentang hal-hal yang 

bermanfaat bagi kehidupan dan bekal akhirat mereka. Juga diambil suatu 

simpulan, bahwa akhirnya Allah SWT memberikan ampunan kepada mereka. 

Kemudian dalam kelompok ayat-ayat berikutnya (ayat-ayat ini), Allah 

SWT menambahkan kemurahan dan kebaikanNya terhadap mereka (kaum 

mukmin) dengan pujian terhadap RasulNya atas ampunan yang diberikan kepada 

mereka, dan tidak berlaku keras terhadap mereka.
82

 

Ayat-ayat ini diturunkan sesuai perang uhud, ketika itu sebagian sahabat 

ada yang melanggar perintah Nabi SAW. akibat pelanggaran itu akhirnya 

menyeret kaum muslimin ke dalam kegagalan sehingga kaum musyrikin dapat 

mengalahkan mereka (kaum muslimin), dan Rasullah SAW mengalami luka-

luka. Namun nabi SAW tetap bersabar, tahan uji, dan bersikap lemah lembut, 

tidak mencela kesalahan sahabatNya. Sikap Rasulullah SAW itu adalah menuruti 

kitabullah. Sebab dalam peristiwa itu, banyak sekali ayat-ayat yang diturunkan. 

Di situ dibahas kelemahan yang dialami sebagian kaum muslimin, dan 

pelanggaran mereka terhadap perintah, Bahwa disebutkan pula mengenai 

prasangka-prasangka dan bisikan-bisikan hati yang jelek. Tetapi celaan yang Dia 
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tuturkan itu disertai penuturan tentang ampunan dan janji pertolongan, disamping 

keluhuran kalimahNya.
83

  

Dalam buku Asbabun Nuzul, pada waktu kaum muslimin mendapatkan 

kemenangan dalam peperangan badar, banyak orang-orang musyrikin yang 

menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah 

mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah 

meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan perang tersebut. Abu Bakar 

memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan 

keluarganya dengan membayar tebusan, sebagai bukti bahwa islam itu lunak.  

Umar bin Khattab mengemukakan bahwa tawanan perang itu dibunuh 

saja, yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar 

di belakang mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Sebab 

bagaimanapun Islam perlu memperlihatkan kekuatannya di mata mereka. Dari 

dua pendapat yang bertolak belakang ini, Rasulullah sangat kesulitan untuk 

mengambil kesimpulan. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat 159 yan 

menegaskan agar Rasulullah berbuat lemah lembut. Kalau berkeras hati, tentu 

mereka tidak akan menarik simpati sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam. 

Hasilnya ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Di sisi 

lain memberi peringatan kepada Umar bin Khattab, apabila dalam 
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permusyawarahan pendapatnya tidak diterima hendaknya bertawakal kepada 

Allah SWT.  

E. Analisis Konsep Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Aklah Anak 

Menurut Al-Qur`An Surat Ali-Imran Ayat 159 Dan 160 

1. Lemah Lembut 

Seorang muslim dalam kehidupannya harus senantiasa 

menerapkan perilaku lemah lembut, baik dalam hubungan dengan 

masyarakat secara luas, kehidupan keluarga maupun dalam mendidik 

anak. Lemah lembut senantiasa harus tertanam dalam hati setiap muslim 

dimana dalam ayat 159 Ini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan kaum muslimin pada peperangan uhud sehingga menyebabkan 

kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasululloh SAW tetap 

berlaku lemah lembut dan tidak marah terhadap yang yang melanggar 

bahkan memaafkannya, dan memohonkan ampunan untuk mereka dari 

Allah SWT. Karena dengan lemah lembut akan menimbulkan interaksi 

yang baik, komunikasi yang efektif dan terjalin tali silaturahim yang kuat. 

Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti seorang pun. beliau tidak pernah 

mencela makanan dan tidak pernah pula menghardik atau membentak 

orang orang yang ada di sekelilingnya. 
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Hal ini senada dengan ungkapan As-Suhrawardi bahwa lemah-

lembut, berarti mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan orang lain 

dan ketika disakiti tidak memberikan balasan yang sama.
84

 

2. Memaafkan 

Di dunia ini tidak ada manusia yang suci serta bersih dari salah 

dan kekeliruan, baik kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja sebaigian mereka yang kerap sekali menyakiti sesama 

umat muslim, antara yang muda tidak menghormati yang tua, anak yang 

tidak patuh dan tunduk kepada kedua orangtuanya bahkan sering kali 

menyakiti anak-anak yatim. 

Meskipun demikian semua itu tidak akan senantiasa merusak 

hubungan pertemana, persaudaraan, kekerabatan dan kekeluargaan 

apabila setiap manusia memiliki sifat yang mudah memaafkan kekeliruan 

ataupun kesalahan orang lain.  

Seorang muslim harus menghiasi dirinya dengan sikap pemaaf, 

yaitu memaafkan orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Rasulullah 

memberitahukan bahwa Allah akan memberi kemuliaan terhadap orang 

yang senang memaafkan. dalam hal ini seseorang tidak akan merasa 

dendam, marah di dalam jiwanya jika memiliki keteguhan hati untuk 

memaafkan. 

                                                             
84

 Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak, (Jakarta: Amzah, 

2011), hlm. 332  



91 

 

Menurut A. Rahman Ritonga memaafkan adalah salah satu sikap 

mental yang suka membebaskan dan membersihkan batin dari kesalahan 

orang lain dan tidak ingin memberikan sangsi atas kesalahannya. 
85

  

3. Musyawarah 

Dalam kehidupan berbangsa dan beragama tentu banyak sekali 

perbedaan baik suku, budaya maupun dalam berpendapat. Dengan 

banyaknya perbedaan pendapat akan menimbulkan perselisihan-

perselisihan antara satu dengan yang lainnya baik perselisihan yang 

sifatnya kecil maupun perselisihan yang sifatnya besar sehingga akan 

terjadi perpecahan-perpecahan yang semakin mudah menghancurkan 

kehidupan umat manusia. 

Maka dari itu musyawarah sangatlah penting dalam hidup 

manusia dan pergaulan antara manusia yang satu dengan lainnya. Dengan 

adanya musyawarah akan dapat menyelesaikan persoalan, menenangkan 

hati manusia dan menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan 

aturan-aturan di dalam Al-Qur`an dan Hadis. Musyawarah ini memiliki 

keistimewaan bagi umat Islam di samping beriman kepada Allah, 

mendirikan shalat, dan saling menjamin dalam infak. Terlebih lagi 

musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat.  
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Hal ini memaknakan bahwa musyawarah adalah memiliki 

martabat sesudah ibadah terpenting, yaitu shalat, sekaligus memberikan 

pengertian bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang 

tingkatannya sama dengan shalat dan zakat.
86

  

4. Bertawakkal Kepada Allah 

Banyak umat manusia yang semakin merosotnya akhlak 

menjadikan kurang berhati-hati dalam segala urusan baik menentukan 

keputusan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT dan atas dasar 

sunah Rasulullah SAW. Orangtua dalam mendidik anak-anaknya Banyak 

yang melalaikan bahwa satu satunya yang dapat memberikan segala-

galanya kepada manusia adalah Hanya Allah SWT. Mendidik anak adalah 

hal yang wajib bagi orangtua tetapi perlu diperhatikan bahwa pendidikan 

yang diberikan kepada seorang anak harus yang bersandarkan kepada 

Allah SWT. 

Berbicara tentang tawakkal bukanlah pasrah sepenuhnya kepada 

Allah dengan menghilangkan sebuah usaha serta melupakan andil dirinya, 

akan tetapi hendaknya seseorang dalam berusaha selalu memperhatikan 

sebab-sebab lahiriya. Maksudnya adalah “melakukan perbuatan yang 

menyebabkan terjadinya sesuatu, serta pasrah terhadap hasil dari 
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pekerjaan atau perbuatan tersebut, hatinya tenang dan senantiasa 

mengharapkan ridho-Nya. 

Hal ini serupa dengan perkataan Al-Harawi dalam Manazilu An-

Sa’iri, yang disebut tawakal merupakan tingkatan spiritualitas yang sulit 

dicapai oleh orang awam, tapi mudah diraih oleh insan pilihan. Tawakal 

adalah meyerahkan urusan kepada yang berkuasa menanganinya dengan 

kepercayaan yang utuh, maksudnya ialah menyerahkan seluruh perkara 

kepada Allah SWT, bersandar kepada kekuasaan-Nya dalam mengatur 

siklus alam semesta, mendahulukan perbuatan-Nya ketimbang perbuatan 

kita, dan mengutamakan kehendak-Nya di atas kehendak kita.
87

 

5. Tolong menolong 

Dalam kehidupan dunia maupun akhirat tidak akan pernah 

terlepas dari yang namanya tolong-menolong baik antar sesama muslim 

maupun keluarga. tindakan tolong menolong muncul saat seorang 

individu memutuskan untuk memberi bantuan dan kemudian mengambil 

tindakan. Proses ini dimulai saat seseorang melihat orang lain yang 

membutuhkan pertolongannya. kemudian akan menimbang dan 

memutuskan apakah akan memberikan bantuan atau tidaknya.  

Sebaiknya orangtua, pendidik perlu menekankan bahwa 

pertolngan yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan adalah 
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satu hal perbuatan yang sangat mulia disisi Allah SWT, dan perlu 

ditanamkan pada diri manusia sejak dini mungkin. 

menurut Dovidio dan Penner adalah suatu tindakan yang 

bertujuan menghasilkan keuntungan untuk pihak lain,  ini merujuk 

sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus 

menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang justru 

menimbulkan resiko bagi si penolong.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan kajian teoritis dan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa, Konsep pendidikan Islam Dalam Pengembangan Akhlak 

Anak Menurut Al-Qur`an Surat Ali-Imran Ayat 159 dan 160,  

 pertama menunjukan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Hal 

ini mengandung maksud, tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak, karena 

segala sesuatu apapun apabila dilakukan secara paksa maka akan berakibat fatal. 

Kedua memberikan maaf kepada orang lain. Memaafkan adalah sikap 

memberikan kemurahan kepada orang lain atas kesalahan orang lain terhadap 

dirinya tanpa adanya niatan untuk membalas dendam. Islam mengajarkan kita 

untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf 

dari yang bersalah. Ketiga, bermusyawarah Nabi dalam memutuskan perkara 

bersama menggunakan musyawarah dengan para sahabat. Sudah semestinya 

sebagai umat nabi Muhammad SAW untuk selalu bermusyawarah dalam 

memutuskan urusan bersama. keempat senantiasa bertawakal dengan sabar serta 

berusaha/ ikhtiar. Tawakkal adalah sikap penyerahan diri kepada Allah SWT 

setelah melakukan seluruh upaya dalam mencapai suatu tujuan. Dan yang 

terakhir adalah tolong-menolong. Dimana seorang mukmin yang sejati adalah 
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orang islam yang perduli kepada saudara seagama serta mudah tergugah dan 

membantu sesame hamba Allah SWT. 

B. Saran-Saran 

Beberapa saran dari penulis ditujukan bagi: 

1. Bagi orangtua 

Dari pemaparan mengenai konsep pendidikan akhlak di atas, 

diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam mengajarkan akhlak pada anak 

sehingga mampu diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Selain itu orangtua harus menanamkan sikap dan perilaku yang 

baik dari sejak dini. 

2. Bagi peneliti 

Hasil dari analisis konsep pendidikan akhlak dalam surat Ali Imron 

ayat 159 dan 160 ini masih banyak kekurangan, maka dari itu diharapkan bagi 

peneliti baru dapat mengkaji ulang dari penulisan ini.  

C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil‟aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, semangat, rahmat dan hidayah-

Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Penulis menyadari meskipun dalam penelitian ini sudah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan masih banyak kesalahan dan 

kekeliruan.Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan 
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yang dimiliki penulis.Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.Akhirnya penulis hanya 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 
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