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ABSTRAK 

 

Amri Amir, 2022. Nilai-Nilai Pendidikan Akidah dan Akhlak dan 

Implementasinya Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dibimbing oleh 

Abd.Rahman Getteng dan Fajriwati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilia pendidikan akidah 

dan akhlak yang terdapat pada Alquran surah Thoha dan implementasinya 

dengan pendidikan nasional. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. 

Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 

pustaka atau telaah teks yang terkait dengan pembahasan. Karena kajian 

berkaitan dengan nilai-nilia pendidikan akidah dan akhlak yang terdapat 

pada Alquran surah Thoha dan implementasinya dalam sistem pendidikan 

nasioanl maka pengumpulan data dalam penulisan tesis ini, penulis 

menggunakan metode mengkaji beberapa sumber kitab-kitab tafsir para 

ulama yang mengkaji tentang surah Thoha. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan akidah dan akhlak 

dal Alquran surah Thoha yang meliputi nilai keimanan atau akidah, 

penghambaan dan pengesaan kepada Allah, nilai keyakinan kepada kitab-

kitab suci yang diturunkanNya lebih spesifiknya lagi adalah Alquran, nilai 

iman kepada para rasul yang diutus, serta nilai iman kepada hari kiamat, 

adapun nilai akhlak mencakup di dalamnya adalah nilai tawakkal, jujur, 

sabar dan bertutur kata baik.Kemudian seluruh nilai tersebut memiliki 

implikasi dalam dunia pendidikan islam. 

Kata kunci : Pendidikan, Akidah, Akhlak, Quran, Kitab. 
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ABSTRACT 

 

Amri Amir, 2022. Values of Akidah and Morals Education and Their 

Implementation in the Islamic Education System, supervised by 

Abd.Rahman Getteng and Fajriwati. 

This study aims to determine the educational values of faith and 

morals contained in the Qur'an Surah Thoha and its relevance to education 

in our time. This type of research is a type of library research, which is based 

on the study and analysis of the text. The related data in this research were 

collected through literature study or text review related to the discussion. 

Because the study is related to the values of aqidah and moral education 

contained in the Qur'an in Surah Thoha and its relevance to education in 

our time, the data collection in writing this thesis, the author uses the method 

of examining several sources of interpretation books of scholars who study 

Surah Thoha. 

The results of the study show the values of aqidah and moral 

education in the Qur'an in Surah Thoha which include the value of faith or 

monotheism, servitude and oneness to Allah, the value of belief in the holy 

books that He revealed, more specifically the Koran, the value of faith in the 

messengers sent, and the value of faith in the Day of Judgment, while the 

moral values include the values of tawakkal, honesty, patience and 

speaking well. Then all these values have implications in the world of Islamic 

education. 

Keywords: Education, Faith, Morals, Quran, Book. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam tesis ini 

berpedoman pada SK menteri agama dan menteri pendidikan dan 

kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten 

supaya sesuai teks Arabnya. 

1. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z zet ز

 Sin s Es س
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 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah a a َـ

 Kasrah i i ِـ

 Dammah u u ُـ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u ْي.َ..

 Fathah dan wau au a dan u ْو.َ..

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

 

4. Ta’ Marbutah 

a. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, ditulis dengan huruf kecil (al), kecuali terletak di awal kalimat, 

maka ditulis dengan huruf besar (Al). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw diyakini 

dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan 

batin. Islam sangat menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai itu semua Islam memberikan 

sebuah pedoman hidup yaitu Alquran al-Karim. Alquran merupakan kitab 

suci luar biasa yang sampai saat ini tidak satu orangpun bisa membuat 

seumpamanya, bahkan Alquran memberi tantangan kepada siapa saja 

yang membacanya supaya membuat seumpamanya secara penuh, 

tantangan berikutnya supaya membuat sepuluh surah yang seumpama 

Alquran, sampai kepada tantangan yang terakhir yaitu membuat 

seumpama satu surah saja, namun tidak ada yang dapat membuatnya. Hal 

ini merupakan salah satu kemukjizatan Alquran. 

Alquran merupakan kitab yang tidak akan pernah habis digali 

maknanya, selalu relevan sepanjang zaman, sangat menarik perhatian 

untuk dikaji, bahkan bisa dihafal oleh banyak orang mulai dari anak-anak 

sampai dewasa, baik orang Arab maupun orang Ajam (bukan Arab), 

berbeda hal nya dengan kitab-kitab yang lain, ini juga merupakan 

kemukjizatan Alquran. 
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Alquran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi 

Muhammad saw. Kemukjizatan Alquran tidak hanya berlaku pada zaman 

Nabi saja, melainkan  berlaku untuk sepanjang masa. Alquran sebagai kitab 

umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya sekedar kumpulan lembaran-

lembaran yang di baca dan mendapatkan pahala dengan membacanya, 

tetapi juga sebagai hujjah dan penolong di hari perhitungan amal kelak. 

Selain itu, di dalam Alquran terdapat kandungan pengetahuan yang tiada 

tara, baik yang tersurat ataupun yang masih tersirat. Ajaran Alquran 

diharapkan selalu menjadi rahmatan lilalamin sehingga cocok dan terpakai 

sepanjang masa dalam ruang tempat dan waktu yang berbeda. Untuk dapat 

memahami ajaran Alquran tentang berbagai masalah tersebut mau tidak 

mau seseorang harus melewati jalur tafsir.  

Ayat-ayat Alquran banyak yang menyerukan manusia untuk 

memperhatikan, merenung, dan memikirkan penciptaan Allah baik yang di 

langit, di bumi, maupun di antara keduanya. Salah satu cara mengenal dan 

mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membaca dan merenungkan 

ayat-ayat-Nya, serta memikirkan apa yang terbentang di alam semesta. 

Allah menyuruh manusia untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Langit 

yang melindungi dan bumi yang terhampar tempat manusia hidup. 

Semuanya itu penuh dengan ayat-ayat (tanda- tanda kebesaran Allah swt). 

Hal tersebut bisa diraih melalui pendidikan.  

Pendidikan dalam Islam tidak terlepas dari sumber pokok ajaran, yaitu 

Alquran (termasuk hadits, ijtihad). Alquran sebagai tuntunan dan pedoman 
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telah memberikan garis-garis besar, prinsip-prinsip umum mengenai 

pendidikan dalam perspektif Alquran. Alquran merupakan sebuah kitab suci 

berisi kalamullah (firman Allah). Kitab suci yang tampil dengan sifatnya yang 

global, ringkas, partikuler, general, universal, prinsip umum, serta 

mempunyai elastisitas pemahaman yang menjadi pedoman dan petunjuk 

bagi orang bertakwa dan seluruh umat manusia diberbagai tempat dan 

waktu yang berbeda. Untuk lebih mengetahui dan mengerti isi Alquran, 

maka perlu penelaahan lebih mendalam dalam mengungkap isinya, itulah 

yang dapat di katakan sebagai sebuah penafsiran, yang tak lepas dari 

berbagai faktor. Ada istilah riwayah, dirayah, idzdiwaj.  

Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga 

sering disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai 

tolok ukur tindakan dan prilaku manusia dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Sumber- sumber etika dan moral bisa merupakan hasil 

pemikiran, adat istiadat atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam 

konteks etika pendidikan dalam Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai 

yang paling sahih adalah Alquran. Berlainan halnya dengan nilai-nilai yang 

bersumber kepada adat-istiadat, tradisi dan ideologi   sangat rentan dan 

situasional. Sebab keduanya adalah produk budaya manusia yang bersifat 

relatif, kadang-kadang bersifat lokal dan situasional. Sedangkan nilai-nilai 

qurani, yaitu nilai yang bersumber kepada Alquran adalah kuat, karena 

ajaran Alquran bersifat mutlak dan universal.  Nilai-nilai qurani secara garis 

besar adalah nilai kebenaran (metafisis dan saintis) dan nilai moral. Kedua 
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nilai qurani ini akan memandu manusia dalam membina kehidupan dan 

penghidupannya.  

Alquran bijak dalam ungkapan dan ketepatan hukum-hukumnya. 

Sesuatu yang bijak pula kalau Alquran berbicara kepada manusia sesuai 

dengan pikiran mereka dan tidak berbicara dengan sesuatu yang tidak 

dipahami oleh pikiran mereka karena mereka akan cepat-cepat 

mengingkarinya. Seandainya Alquran mengatakan bahwa sarana 

transportasi tidak hanya terbatas pada kuda, bagal, dan keledai; bahwa 

manusia suatu saat akan mengendarai mobil mewah yang terbuat dari besi 

dan tidak ditarik oleh kuda; bahwa manusia suatu saat akan dapat terbang  

dengan menaiki pesawat terbang di antara langit dan bumi tanpa harus 

mempunyai sayap; bahkan manusia suatu saat akan sampai dan berjalan 

di atas permukaan bulan, tentu orang akan cepat-cepat mendustakannya. 

Oleh karena itu, dengan gayanya yang bijak Alquran lebih menyiapkan hati 

dan pikiran manusia untuk menerima apa yang mungkin dihasilkan oleh 

zaman. 

 Allah berfirman, “Dan (Dia menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk 

kamu mengendarainya dan sebagai perhiasan. Dan Dia menciptakan apa-

apa yang kamu tidak ketahui”. (Q.S. An-Nahl/16: 8).  Dengan demikian, 

manusia akan memahami Alquran dengan mudah berdasarkan 

perkembangan ilmu pada masanya. Ketika perkembangan sains telah 

sampai ke tingkat yang kita lihat sekarang, manusia menemukan makna-

makna baru dari ayat Alquran yang sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Hal ini 
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merupakan kemukjizatan dari segi gaya penyampaian, terlebih lagi dari segi 

makna, yang hanya mungkin dilakukan oleh Allah swt.  

Jadi, sebenarnya Alquran itu merupakan mukjizat dengan segala makna 

yang terkandung dalam lafaz-lafaznya. Alquran diturunkah untuk 

memudahkan urusan kehidupan manusia. Allah SWT berfirman : 

نَزۡلَنا َعلَۡيَك  ١  طه
َ
ۡن َخلََق  ٣إِل َا تَۡذكَِرٗة ل َِمن يَۡخَشى    ٢لِتَۡشَقى ٓ   ۡلُقۡرَءانَ ٱَمآ أ ِم َ ۡرَض ٱتَنزِيٗلا م 

َ
 ۡلأ

َم َو تِ ٱوَ  َ  ٤  ۡلُعلَىٱ لس 

Terjemahnya : 

Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu 

menjadi susah; tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada 

Allah), yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang 

tinggi. 

 

Alquran tidak akan pernah habis digali akan makna-maknanya, semakin 

di selami maknanya maka makin dalam terasa, maka makna yang 

terkandung dalam Alquran tidak akan pernah final dan tidak akan pernah 

habis. Sebagaiman firman Allah swt pada QS Lukman ayat 27 dan Al-Kahfi 

ayat 109 : 

ُت ٱللَِّه  َولَۡو أَنَّمَ  ا نَِفَدۡت َكِلَمَٰ هُۥ ِمۢن بَۡعِدِهۦ َسۡبعَةُ أَۡبُحٖر مَّ ٞم َوٱۡلبَۡحُر يَُمدُّ  نِنَّ ٱللَّهَ َزِزيز  ا فِي ٱۡۡلَۡرِض ِمن َشَجَرةٍ أَۡقلََٰ

 َحِكيٞم  

Terjemahannya : 

   Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut 

(menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah 

(kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
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ُت َرب ِي َولَۡو ِجۡئنَا  ِت َرب ِي لَنَِفَد ٱۡلبَۡحُر قَۡبَل أَن تَنفََد َكِلَمَٰ َكِلَمَٰ بِِمۡثِلِهۦ َمَدٗدا قُل لَّۡو َكاَن ٱۡلبَۡحُر ِمَداٗدا ل ِ  

Terjemahannya : 

  Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 

kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak 

itu (pula)". 

Alquran yang berbentuk kitab sudah sempurna turun di masa Nabi 

Muhammad saw dan telah dimushafkan yang telah sampai kepada umat 

sekarang. Secara teks Alquran tidak akan pernah bertambah lagi, akan 

tetapi hikmah atau makna yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah 

habis dan akan terus turun kepada orang-orang yang melakukan kajian-

kajian terhadap isi Alquran, inilah kemukjizatan Alquran. Bagi siapa saja 

yang telah mendapatkan hikmah sungguhnya dia telah memperolah 

kebaikan yang banyak, firman Allah swt pada QS Al Baqarah ayat 269 : 

ِب  يُۡؤتِي ٱۡلِحۡكَمةَ َمن يََشآُء  َوَمن يُۡؤَت ٱۡلِحۡكَمةَ فَقَۡد أُوتَِي َخۡيٗرا َكثِيٗرۗا َوَما يَذَّ  ٓ أُْولُواْ ٱۡۡلَۡلبََٰ كَُّر نَِّلَّ  

Terjemahannya : 

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang 

Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi 

karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 

mengambil pelajaran (dari firman Allah). 

 

Sebuah ayat yang mengajak manusia supaya menggunakan 

akalnya dalam melakukan kajian-kajian terhadap ayat Alquran supaya 

dapat meraih hikmah. Kemukjizatan Alquran itu akan terus terungkap 

dengan perkembangan zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan 

dan teknologi manusia. Sudah banyak ayat- ayat Alquran yang dibuktikan 
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oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Benarlah apa yang 

difirmankan Allah swt pada QS Fushilat ayat 53 : 

 أََو لَۡم يَۡكِف بَِرب ِ 
تِنَا فِي ٱۡۡلٓفَاِق َوفِٓي أَنفُِسِهۡم َحتَّىَٰ يَتَبَيََّن لَُهۡم أَنَّهُ ٱۡلَحقُّۗ َك أَنَّهُۥ َزلَىَٰ ُكل ِ َشۡيٖء َشِهيد    َسنُِريِهۡم َءايََٰ  

Terjemahannya : 

 Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 

(kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, 

hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup 

bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? 

 

Allah swt telah memberikan kepada manusia potensi-potensi untuk 

dapat  menggali makna-makna yang terdapat dalam Alquran. Untuk 

mengoptimalkan  potensi-potensi tersebut manusia tidak bisa terlepas dari 

pendidikan. Pendidikan merupakan proses pemindahan ilmu pengetahuan 

dan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik agar peserta didik menjadi 

manusia yang kreatif dan inovatif. Firman Allah swt dalam surah an-Nahl 

ayat 78 yang berbunyi: 

تُِكۡم ََّل تَۡعلَُموَن َشيۡ  َهَٰ ۢن بُُطوِن أُمَّ َر َوٱۡۡلَفۡ َوٱللَّهُ أَۡخَرَجُكم م ِ ۡمَع َوٱۡۡلَۡبَصَٰ َدةَ لَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن  ا َوَجعََل لَُكُم ٱلسَّ  

Terjemahannya :   

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur. 

 

Ayat di atas jelas menginformasikan bahwa manusia sejak lahir telah 

Allah swt berikan banyak potensi dan merupakan kewajiban untuk 

memanfaatkannya sebaik mungkin sebagai bukti tanda syukur atas nikmat 

yang telah Allah swt berikan kepada manusia. 
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Pendidikan dalam Islam saat ini sangat mengalami krisis nilai islami 

yang menyebabkan kemunduran. Para pemerhati pendidikan telah 

menganalisis beberapa sebab terjadinya kemunduran tersebut, antara lain 

adalah materi kehidupan yang kurang merujuk kesumber utamanya, 

terjadinya krisis sosial dan krisis budaya, hilangnya teladan yang baik, 

akidah yang benar, dan nilai-nilai islami.  Dalam menghadapi semua 

problem tersebut harus kembali kepada Alquran. Salah satu surah yang 

bisa dijadikan sebagai jawaban dari berbagai masalah tersebut adalah 

surah thoha. Di dalam surah ini terkandung tentang akidah, ibadah dan 

akhlak baik dan akhlak buruk. 

Ada sebuah simbolitas yang menjadi dasar bahwa surah Thoha ini 

mewakili dari Alquran yaitu al itaq, sebagaimana dalam sabda Nabi yakni al 

jaudah, sesuatu yang telah mencapai keindahan dan kebaikannya. Maka, 

surah Thoha ini perlu diteliti lebih dalam lagi kandungannya, sehingga 

penulis sangat tertarik untuk menelitinya  khususnya nilai-nilai pendidikan 

yang tersirat dalam surah Thoha, yang saya beri judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akidah dan Akhlak Perspektif Quran Surah Thoha dan 

Implementasinya Dalam Sistem Pendidikan Nasional” 

 

 

B . Fokus Penelitian 

Berdasarkan pokok latar belakang yang telah diuraikan, 

terkait dengan pentingnya memahami nilai-nilai pendidikan dalam 
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Islam khususnya terhadap Alquran surah Thoha dan 

Implementasinya Pada Sistem Pendidikan Islam, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akidah dan akhlak yang 

terkandung dalam Alquran surah Thoha ? 

2.  Bagaimana Implementasi nilai-nilai pendidikan akidah dan akhlak 

yang terdapat dalam Alquran surah Thoha pada sistem pendidikan 

nasional ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Memahami nilai-nilai pendidikan dalam Islam khususnya terhadap 

Alquran surah Thoha. Diantaranya : 

1. Untuk  mengetahui nilai-nilai pendidikan akidah dan akhlak yang 

terkandung dalam Alquran surah Thoha 

2. Untuk  mengetahui Implementasi nilai-nilai pendidikan akidah 

dan akhlak yang terdapat dalam Alquran surah Thoha pada 

sistem pendidikan nasional 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan 

sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada 

relevansinya dengan ilmu terkait, khususnya tentang nilai-nilai pendidikan 

dalam Islam khususnya terhadap Alquran surah Thoha dan Implementasi 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Alquran surah Thoha pada sistem 

pendidikan nasional. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Review Hasil Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ini, sepanjang telaah dan bacaan penulis, 

sampai sekarang belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang 

nilai-nilai pendidikan dalam Alquran surah Thoha.. Penulis juga berusaha untuk 

mengecek melalui media internet apakah sudah ada yang meneliti, maka hasil 

yang didapat belum ada. Namun demikian, penulis mendapati beberapa judul 

tesis yang ada membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam Alquran. Di 

antara judul-judul tersebut adalah : 

1. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Alquran Surah Yusuf, tesis ini 

ditulis oleh Ahmad Fuadi Romadhon mahasiswa Program Studi 

pendidikan Islam UIN SU Medan yang selesai pada tahun 2016 M. 

dalam tesis ini peneliti membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terkandung dalam Alquran surah Yusuf. Dalam surat Yusuf 

terdapat ayat- ayat yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter 

yang sesuai maknanya dengan delapan belas point yang dikembangkan 

oleh kemendiknas. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana nilai- nilai karakter yang terdapat dalam surat Yusuf. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang 

terdapat surat Yusuf. Hasil penelitian ini sesuai dengan pengelompokan 

ayat bahwa di dalam surat Yusuf terdapat beberapa nilai pendidikan 

karakter sesuai dengan kemendiknas yaitu nilai religius, jujur, toleransi, 

kerja keras, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial dan 
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tanggung jawab. Tesis di atas meneliti tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam surah Yusuf, dengan cara pengelompokkan ayat sesuai 

dengan urutan ayat-ayat dalam surah Yusuf. Sedangkan penulis 

meneliti tentang nilai-nilai pendidikan akidah, syariah dan akhlak yang 

ada dalam surah Thoha, dengan cara meneliti ayat- ayat yang ada 

dalam surah an-Thoha sesuai tema yang akan di bahas. Dari hal ini 

dapat dilihat perbedaan kedua penelitian ini. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Alquran (Kajian Kisah Nabi Hud As). Tesis 

ini ditulis oleh Herpin Dalimunthe mahasiswa Program Studi pendidikan 

Islam UIN SU Medan yang selesai pada tahun 2014 M. Adapun bentuk 

penelitian ini bercorak kepustakaan muri, semua sumber utama adalah 

Mushaf Alquran secara langsung, khususnya ayat-ayat yang berkenaan 

dengan kisah nabi Hud As, sumber lainnya diambil dari kitab-kitab tafsir 

yang dianggap repsentatif. Temuan dalam penelitian ini ada tiga. 

Pertama, nilai-nilai akidah. Penegakan akidah menjadi hal paling utama 

dalam dakwah nabi Hud as, sementara bentuk nilai-nilai akidah dalam 

kisah ini adalah menyembah dan mengesakan Allah, dan selalu 

bertawakkal kepada Allah. Kedua, nilai-nilai akhlak. Adapun nilai-nilai 

akhlak dalam kisah ini adalah prilaku lemah lembut, prilaku jujur, dan 

teguh pendirian. Ketiga, nilai-nilai keikhlasan. Dalam menyampaikan 

dakwahnya kepada kaumnya,nabi Hud as selalu melakukannya tanpa 

pamrih, tidak pernah sekalipun meminta upah dari kaumnya, karena ia 

yakin Allah akan membalas semua apa yang telah ia kerjakan.Tesis 

yang kedua ini meneliti tentang nilai-nilai pendidikan dalam Alquran dari 

kisah perjalanan dakwah Nabi Hud As, dengan cara mengumpulkan 

semua ayat-ayat yang mengkisahkan kehidupan nabi Hud As. Maka 
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hasil temuan dari penelitian ini adalah nilai pendidikan akidah, akhlak, 

dan ikhlas. Sementara penulis akan membahas tentang nilai-nilai 

pendidikan akidah, syariah dan akhlak yang ada dalam surah Thoha, 

dengan cara meneliti ayat-ayat yang ada dalam surah Thoha sesuai 

tema yang akan di bahas. Dari hal ini dapat dilihat perbedaan kedua 

penelitian ini. 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

 

a. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Ditinjau dari historisnya pendidikan sebagai “tindakan” jauh lebih tua dari “ilmu 

pendidikan” sebab pendidikan telah ada sejak manusia ada, sedangkan ilmu 

pendidikan baru lahir kira-kira abad ke 19. Sebelum adanya ilmu pendidikan, 

manusia melakukan tindakan mendidik (education practise) sebelum ia 

memikirkannya (educational thounght) walaupun dalam perkembangan 

selanjutnya manusia telah merenungkan masalah pendidikan (science of 

education = pedagogik).1 

Secara etimologi pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan 

sebagainya) sedangkan mendidik merupakan pengetahuan tentang mendidik, 

pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya), badan batin dan sebagainya. 2 

Sedangkan secara terminologi pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh 

                                                             
1 Anwar Saleh Daulay, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung: Citapustaka, 2007), 

h.33. 
2  WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1991),Cet. II, h. 250. 
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seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan 

hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.3 

Adapun pengertian pendidikan pada UU dijadikan satu pasal yang merangkap 

pengertian pendidikan, peserta didik dan pendidik. Pada bagian ini yang dimuat 

adalah pengertian pendidikan, peserta didik dan pendidik. Maka penulis 

mencantumkan ketiganya, sebagaimana yang tertera pada UU Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab I pasal I sebagai berikut: 

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. 

3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan 

lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.4 

Adapun yang menjadi peraturan dalam pendidikan, di dalam UU disebutkan 

tentang peraturan pemerinThohan pada pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan pada Bab I pasal I: 

                                                             
3 Sudirman N, Ilmu Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 4 
4 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Kumpulan Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan (Jakarta: Departemen Agama, 

2007), h. 5 
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1. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan. 

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 

pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama dan 

mengamalkan ajaran agamanya. 

Konfrensi Internasional pertama tentang Pendidikan Islam yang berlangsung 

di University of King Abdul Aziz pada tahun 1997 mendefenisikan pendidikan Islam 

sebagai keseluruhan makna atau pengertian yang tersimpul dalam terma talim, 

tarbiyah dan tadib. Defenisi ini dirumuskan dalam rangka mengakomodasi seluruh 

gagasan atau pemikiran-pemikiran yang dimunculkan sejumlah intelektual Muslim 

mengenai peristilahan atau terma yang dipandang paling tepat dan sesuai untuk 

menyebutkan pendidikan islami.5 

Walaupun secara sederhana ketiga term ini sering diterjemahkan dengan arti 

yang sama, yakni pendidikan atau pengajaran, akan tetapi apabila ditelaah 

kembali maka pada hakikatnya, ketiga term tadi memiliki artikulasi makna yang 

berbeda.  Pertama,  talim,  kata  ini  dikutip  sebagai  kata  dasar  „allama yuallimu  

sepadan dengan darrasa yudarrisu  tadris, menurut bahasa Indonesia mengajar 

atau mendidik.6 Istilah al-talim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan 

pendidikan Islam, menurut sebagian para ahli pendidikan Islam menerjemahkan 

                                                             
5 Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islam: Membangun Kerangka Ontologi, Epistomologi 

dan Aksiologi Praktik Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 119. 
6 Atabik Ali A. Zuhdi Muhdhor,  Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta : 

Multi Grafika, 1998), h. 1314. 
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kata al- talim dengan pengajaran yang lebih mengarah pada aspek kognitif seperti 

pengajaran matematika. Pendapat beberapa ahli dalam memberikan definisi arti 

al-talim, antara lain:7 

1. Sayid Muhammad Naquib al-Attas mengartikan al-talim disinonimkan 

dengan pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar, namun 

bila al-talim disinonimkan dengan al-tarbiyah mempunyai pengertian 

pengenalan tempat atau segala sesuatu dalam sebuah sistem. 

2. Abdullah Fatah Jalal mendefinisikan al-talim sebagai proses pemberian 

pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman 

amanah, sehingga penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala 

kotoran dan menjadikan diri manusia itu berada dalam kondisi yang 

memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa 

yang bermanfaat baginya yang tidak diketahuinya. 

3. Rasyid Ridha mendefinisikan al-talim dapat diartikan sebagai proses 

transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu. 

4. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-talim lebih khusus dibandingkan dengan 

al-tarbiyah karena al-talim hanya merupakan upaya menyiapkan  individu 

dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja. 

Dalam Alquran kata al-talim terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 31: 

ئَِكِة فَقَاَل أَۢنبِ 
ٓ ِدقِيَن  َوَزلََّم َءاَدَم ٱۡۡلَۡسَمآَء ُكلََّها ثُمَّ َزَرَضُهۡم َزلَى ٱۡلَملََٰ ُؤََّلِٓء نِن ُكنتُۡم َصَٰ

ٓ ونِي بِسَۡسَمآِء َھَٰ  

Terjemahnya:  

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!" 

                                                             
7 Tengku Saifullah, Nalar Pendidikan Islam, Ikhtiar Memahami Pendidikan Islam 

(Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), h. 7. 
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Menurut Quraish Shihab8, maksud ayat di atas ialah Allah memberikan 

potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk 

menunjuk benda-benda, fungsi dan karakteristik benda-benda. Misalnya fungsi 

api, fungsi angin dan sebagainya. Selain potensi pengetahuan, ia juga 

dianugerahkan dengan potensi berbahasa. Sistem pengajaran kepada manusia 

(anak kecil) bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarkannya 

dengan lebih dahulu mengenal nama-nama. Seperti Ini papa, ini mama, itu mata, 

itu pena dan sebagainya. 

Kedua,  Tarbiyah  merupakan  satu  di  antara  konsep  pendidikan Islam 

yang penting, istilah tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang dipetik dari fiil (kata 

kerja), menurut al-Nahlawi9, kata tarbiyah memiliki tiga akar kebahasaan, yaitu: 

Rabba -Yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh, seperti yang tertera pada 

surat ar-Rum ayat 39, Allah swt berfirman: 

ن َزكَ  ِل ٱلنَّاِس فَََل يَۡربُواْ ِزنَد ٱللَِّهِۖ َوَمآ َءاتَۡيتُم م ِ يَۡربَُواْ فِٓي أَۡمَوَٰ ٗبا ل ِ ن ر ِ ئَِك ھُُم َوَمآ َءاتَۡيتُم م ِ
ٓ ٖة تُِريُدوَن َوۡجهَ ٱللَِّه فَسُْولََٰ وَٰ

 ٱۡلُمۡضِعفُوَن  

Terjemahnya:   

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya). 

 

Rabiya - yarba, dengan wazan khafiya - yakhfa yang berarti menjadi besar, 

menjadi lebih dewasa, mengasuh, mendidik, mengajari, menumbuhkan dan 

                                                             
8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan Keserasian Alquran (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 176. 
9  Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam 

Dalam Keluarga, di sekolah dan masyarakat (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), h. 31. 
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mengembangkan. Hal ini berlandaskan firman Allah swt, pada surat al-Isra ayat 

24: 

ِ ٱۡرَحۡمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيٗرا   ب  ۡحَمِة َوقُل رَّ  َوٱۡخِفۡض لَُهَما َجنَاَح ٱلذُّل ِ ِمَن ٱلرَّ

Terjemahnya:  

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 
Rabba-yurabbi, dengan wazan madda-yamuddu, yang berarti memperbaiki, 

menguasai urusan, menuntun dan memelihara. Hal ini berdasarkan firman Allah 

swt pada surat al-Fatihahah ayat 2: 

لَِميَن   ِ ٱۡلعََٰ  ٱۡلَحۡمُد ِللَِّه َرب 

Terjemahnya:   

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

Menurut Rasyid Ridha, yang dikutip oleh al-Rasyidin, bahwa pemeliharaan 

Allah tersebut termasuk pendidikan. Dalam konteks ini ada dua jenis pendidikan 

yaitu: 

Tarbiyah Khalqiyah (pemeliharaan fisikal), yaitu menumbuhkan dan 

menyempurnakan bentuk tubuh serta memberikan daya jiwa dan akal. 

Tarbiyah Syariyyah talimiyah (pemeliharaan syariat dan pengajaran), yaitu 

menurunkan wahyu kepada salah seorang di antara mereka untuk 

menyempurnakan fitrah manusia dengan ilmu dan amal.10 

Ketiga, Tadib dalam kamus kontemporer Arab Indonesia diambil dari kata 

addaba-yuaddibu-tadiban diartikan dengan mendidik, memperbaiki akhlak dan 

pengajaran. 11 Sedangkan menurut kamus bahasa Arab al-Mujam al-Wasith 

diterjemahkan dengan makna pelatihan atau pembiasaan sebagai dasar kata 

sebagai berikut: 

                                                             
10 Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami, h. 110. 
11 Atabik Ali A. Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, h. 64. 



 

19 
 

 

a. Adaba-yadubu-tadiban, yang berarti melatih untuk perilaku yang baik dan 

sopan santun. 

b. Adaba-yadibu-tadiban, yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan 

yang berarti berbuat dan berprilaku sopan. 

c. Addaba-yuaddibu-tadiban, yang berarti mendidik,melatih, memperbaiki, 

mendisiplinkan dan memberi tindakan.12 

Menurut Zarkany, sebagai upaya dalam pembentukan adab, tadib bisa 

diklasifikasikan ke dalam empat macam: 

1. Tadib al-Akhlaq, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam kebenaran, 

yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran yang di 

dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang 

dengannya segala sesuatu diciptakan. 

2. Tadib al-Khidmah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam pengabdian, 

sebagai seorang hamba, manusia harus mengabdi kepada al- Malik 

dengan sepenuh tata krama yang pantas. 

3. Tadib al-Syariah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam syariah, yang 

tata caranya telah digariskan oleh Allah swt melalui wahyu. 

4. Tadib al-shuhbah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam 

persahabatan, berupa saling menghormati dan berprilaku mulia di antara 

kita.13 

Naquib al-Attas berkesimpulan bahwa tadib adalah yang paling cocok untuk 

menyebutkan pendidikan dalam konteks Islam, karena di dalamnya terkandung 

arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang 

                                                             
12 Ibrahim Anis, et. al., al-Mu‟jam al-Wasith, cet. II, (Kairo:tp, 1972), h. 9. 
13 Sayid Muhammad al-Zarkany, Sarh al-Zarkani „Ala Muwwatha‟ Imam Malik, (Bairut: 

Dar al-Fikr, t.t), h. 256. 
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baik. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai pembimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan tempat Allah swt yang tepat dalam wujud dan 

keberadaan.14 

Menurut Hasan Langgulung pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan 

generasi muda unutk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai 

Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan 

memetik hasilnya di akhirat.15 

Yusuf Qardhawi memberi pengertian bahwa pendidikan Islam adalah 

pendidikan manusia seutuhnya akal, hati rohani dan jasmaninya, akhlak dan 

keterampilannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam senantiasa menyiapkan 

manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai.16 

 

2. Pengertian Nilai 

Nilai adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar seseorang 

atau kelempok untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna bagi 

kehidupannya. 17  Nilai berkaitan dengan masalah baik dan buruk. Tolak ukur 

kebenaran sebuah nilai dalam perspektif filsafat adalah aksiologi. Perbedaan 

pandangan tentang aksiologi akan membedakan ukuran baik-buruknya sesuatu. 

Berdasarkan tinjauan aksiologi, nilai dapat dibagi menjadi nilai mutlak dan relatif, 

nilai intrinsik (dasar) dan niai instrumental. Nilai mutlak bersifat abadi, tidak 

mengalami perubahan dan tidak tergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Nilai 

                                                             
14 Syed Mohammad Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, terj Haidar Bagir 

(Bandung: Mizan, 1994), h. 61. 
15  Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung: al- 

Ma‟arif, 1980), h. 94. 
16 Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al- 

Banna (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 157. 
17 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h. 

148. 
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relatif tergantung pada situasi dan kondisi dan oleh karenanya selalu berubah. 

Nilai intrinsik ada dengan sendirinya dan tidak menjadi prasarat bagi nilai yang 

lain. Sebaliknya nilai instrumental adanya berfungsi sebagai syarat bagi nilai 

intrinsik.18 

Dalam menjabarkan konsep nilai baik dasar maupun instrumental sebagai 

bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan Islam, dapat di elaborasi dari: 

1. Nilai-nilai yang banyak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan 

Hadis yang semuanya terangkum dalam ajaran akhlak yang meliputi akhlak 

dalam hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama 

manusia, dengan alam dan makhluk lainnya. 

2. Nilai-nilai universal yang diakui adanya dan dibutuhkan oleh seluruh umat 

manusia karena hakekatnya sesuai dengan fitrah manusia seperti, cinta, 

damai, menghargai hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, kepedulian, 

sosial dan kemanusiaan.19 

Dalam konteks pendidikan, terutama berkaitan dengan tugas para pendidik, 

secara umum nilai itu bisa dikategorikan kepada dua kawasan utama yaitu (1) nilai-

nilai moral dan (2) nilai-nilai non moral. Nilai moral adalah standar-standar atau 

prinsip-prinsip yang digunakan seseorang untuk menilai baik buruk atau benar 

salahnya suatu tujuan dan perilaku. Sedangkan nilai-nilai non moral adalah 

standar atau prinsip yang dipengaruhi nilai-nilai estetika dan penampilan.20 

Terkait dengan pengertian nilai yang disebutkan di atas, Al Rasyidin 

menambahkan pengertian nilai tersebut dari beberapa tokoh, di antaranya ialah: 

                                                             
18 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 121. 
19 Ibid., h. 122. 
20 Al Rasyidin, Percikan Pemikiran Pendidikan dari Filsafat hingga Praktik Pendidikan 

(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h. 110-111. 
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1. Rokeach yaitu suatu keyakinan abadi (an enduring belief) yang menjadi 

rujukan bagi cara bertingkah laku atau tujuan akhir eksistensi (mode of 

conduct or endstate of existence) yang merupakan referensi tentang 

konsepsi segala sesuatu yang secara personal dan sosial dipandang lebih 

baik 

2. Frankel mendefinisikan nilai sebagai an idea- a concept- about what 

someone thinks is important in life. Nilai adalah suatu gagasan atau konsep 

tentang segala sesuatu yang diyakini seseorang penting dalam kehidupan 

ini 

3. Shaver dan Strong mendefinisikan nilai sebagai jumlah ukuran dan prinsip- 

prinsip yang kita gunakan untuk menentukan keberhargaan sesuatu 

4. Wincoff memaknai nilai sebagai serangkaian sikap yang menimbulkan atau 

menyebabkan pertimbangan yang harus dibuat untuk menghasilkan suatun 

standart atau serangkaian prinsip dengan yang mana suatu aktivitas dapat 

diukur 

5. Djahiri memaknai nilai dalam dua arti: pertama, nilai merupakan harga yang 

diberikan seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang 

didasarkan pada tatanan nilai dan keyakinan. Kedua, nilai merupakan isi 

dan pesan, semangat jiwa, kebermaknaan (fungsi peran) yang tersirat atau 

dibawakan sesuatu.21 

 

3. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Islam 

Pendidikan Islam yang bersumber dari Alquran sangat memberikan perhatian 

terhadap ilmu pengetahuan, mulai dari proses pencarian ilmu, penghargaan bagi 

                                                             
21  AlRasyidin, Demokrasi Pendidikan Islam: Nilai-Nilai Intrinsik dan Instrumental 

(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), h. 18. 
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yang memiliki ilmu dan yang mengamalkan ilmu. Salah satu ayat yang 

menjelaskan hal ini adalah surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

 

ِلِس فَٱۡفَسُحواْ يَۡفَسحِ ٱللَّهُ لَُكۡمِۖ َونِ  سَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ نِذَا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحواْ فِي ٱۡلَمَجَٰ
ٓ ذَا قِيَل ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ يَۡرفَعِ ٱللَّهُ ٱلَِّذيَن يََٰ

ٖت  َوٱللَّهُ بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر   َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ  ٱۡلِعۡلَم َدَرَجَٰ  

Terjemahnya:  

Hai orang-orang beriman apabila 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. 

 

Dalam Alquran terdapat nilai-nilai normatif yang dapat menjadi acuan dalam 

pendidikan Islam yang terdiri dari tiga pilar yaitu: 

1. Itiqadiyah, yaitu berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya 

kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan takdir yang bertujuan 

untuk menata kepercayaan individu. 

2. Khuluqiyah, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan etika yang bertujuan 

untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan 

akhlak terpuji. 

3. Amaliyah, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari 

baik yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah.22 

Menurut Ramayulis, pengertian pendidikan Islam memiliki beberapa nilai yang 

terkandung di dalamnya, yaitu: nilai akidah (keyakinan), nilai syariah (pengamalan) 

dan nilai akhlak (etika vertikal horizontal). 23  Ketiga nilai ini semestinya bisa 

                                                             
22 Abdul Mujib dan Yusuf Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), h. 38. 
23 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 7. 
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diterapkan dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik bisa menjadi 

manusia yang paripurna, keyakinannya kuat, pengamalannya bagus dan 

akhlaknya mulia. Di bawah ini akan dijelaskan lebih luas dari ketiga nilai 

pendidikan Islam tersebut. 

1. Nilai akidah 

Akidah menurut etimologi adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian, karena 

ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam 

pengertian teknis artinya iman atau keyakinan. Akidah Islam karena itu, ditautkan 

dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Kedudukannya 

sangat sentral dan fundamental. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepad Zat 

Mutlak Yang Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya. Kemahaesaan 

Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya disebut akidah. Akidah menjadi 

inti rukun iman dan prima causa seluruh keyakinan Islam.24 

Persoalan akidah tidaklah bisa diyakini secara spekulatif atau dengan bertaklid. 

Setiap orang harus memiliki “sense of belonging” dari hati sanubari yang paling 

dalam atas esensi persaksian seorang hamba bahwa tiada tuhan selain Allah 

(lailaha illa Allah) dan Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan ini kemudian 

dikuatkan dalam bentuk ucapan dan dibuktikan dalam realitas kehidupan sehari-

hari. Dan hasil aktualisasi akidah harus dimulai dari penghayatan kalimat akidah 

lailaha illa Allah dalam semua aspek kehidupan baik dalam mu‟amalah, ubudiyah, 

bersikap, berpikir dan lainnya.25 

Adapun pembahasan ruang linkup akidah mencakup: 

                                                             
24 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 199. 
25 Mohammad Daud Ali , Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995), h. 22. 
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a. Ilahiyat (ketuhanan). Yaitu yang memuat pembahasan yang berhubungan 

dengan Ilah (Tuhan, Allah) dari segi sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya, dan 

afal Allah. Juga dipertalikan dengan itu semua yang wajib dipercayai hamba 

terhadap Tuhan. 

b. Nubuwat (kenabian). Yaitu yang membahas tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi dan Rasul mengenai sifat-sifat mereka, 

kema‟shuman mereka, tugas mereka, dan kebutuhan akan keputusan 

mereka. Dihubungkan dengan itu sesuatu yang bertalian dengan para wali, 

mukjizat, karamah, dan kitab-kitab samawi. 

c. Ruhaniyyat (kerohanian). Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam bukan materi (metafisika) seperti jin, malaikat, 

setan, iblis, dan ruh. 

d. Samiyyat (masalah-masalah yang hanya didengar dari syara). Yaitu 

pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzakh, 

kehidupan di alam akhirat, keadaan alam kubur, tanda-tanda hari kiamat, 

baas| (kebangkitan dari kubur), mahsyar (tempat berkumpul), hisab 

(perhitungan), jaza (pembalasan).26 

Ruang lingkup akidah ini terangkum dalam rukun iman yang enam macam, 

yaitu: 

a. Iman kepada Allah swt 

b. Iman kepada malaikat 

c. Iman kepada kitab 

d. Iman kepada Rasul 

e. Iman kepada hari kiamat 

                                                             
26 Hasan al-Banna, Aqidah Islam, terj. M. Hasan Baidaei (Bandung: Al-Ma‟arif, 1980), 

h.14. 
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f. Iman kepada qhada dan qadar/takdir 

 

Nilai akidah seperti iman kepada Allah swt terdapat dalam surah Thoha ayat 

114 yang berbunyi: 

ب ِ  ٓ نِلَۡيَك َوۡحيُهُۥِۖ َوقُل رَّ  َوََّل تَۡعَجۡل بِٱۡلقُۡرَءاِن ِمن قَۡبِل أَن يُۡقَضىَٰ
لَى ٱللَّهُ ٱۡلَمِلُك ٱۡلَحقُّۗ   ِزۡدنِي ِزۡلٗما  فَتَعََٰ

Terjemahnya:   

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 

tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya 

kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan". 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa hanyalah Allah satu-satunya yang Maha Berkuasa 

dan perintah untuk selalu menambah ilmu 

Al-Rasyidin berpendapat bahwa 27 , pada dasarnya fitrah adalah asal 

kejadian yang suci dan cenderung pada kebenaran dan kebaikan (hanif). Fitrah 

yang suci adalah asal kejadian manusia yang telah diikat dengan perjanjian suci, 

syahadah primordial atau pengakuan keimanan kepada Allah swt. Allah swt 

berfirman mengenai perjanjian ini dalam Alquran: 

ٓ أَنفُِسِهۡم أَلَۡسُت بَِرب ِكُ  يَّتَُهۡم َوأَۡشَهَدھُۡم َزلَىَٰ ۡمِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ َشِهۡدنَآ  أَن تَقُولُواْ يَۡوَم َونِۡذ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَنِٓي َءاَدَم ِمن ُظُهوِرِھۡم ذُر ِ

ِفِليَن   ذَا َغَٰ َمِة نِنَّا ُكنَّا َزۡن َھَٰ  ٱۡلِقيََٰ

Terjemahnya: 

 Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau 

Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", 

 

                                                             
27 Al-Rasyidin, Percikan Pemikiran, h. 146. 
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Ayat ini menjelaskan bahwa ketika anak masih dalam kandungan telah 

tertanam akidah atau keyakinannya kepada Allah swt, maka tugas orang tualah 

menjaga akidah tersebut agar tetap kokoh terhunjam dalam hati sanubari sang 

anak. Salah satu caranya adalah sering mendengarkan ayat-ayat Alquran dengan 

cara membaca sendiri atau melalui alat bantu seperti mp3 oleh suara seorang 

Syekh ketika anak masih dalam kandungan. Ketika anak lahir maka pertama kali 

yang didengarnya adalah kalimat akidah yaitu melalui mengazankannya di dekat 

telinga anak. 

Islam menghendaki akidah yang dilandasi oleh dasar pengetahuan yang 

benar, bukan atas dasar taklid, perkiraan atau sikap menyerah yang buta. Oleh 

karena itu, Alquran menanggapi klaim orang-orang musyrik tentang tuhan-tuhan 

mereka dengan ungkapan berikut: “Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. 

Mereka hanyalah mengikuti sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan itu tiada 

berguna sedikitpun terhadap mereka”.(Q.S. an-Najm/53: 28). Alquran juga 

mewajibkan pengikutnya untuk berpikir dan mencari ilmu seperti halnya 

mewajibkan beribadah kepada Tuhan demi mencari rida dan ampunan-Nya. 

Akidah Islam dengan berlandaskan pada ilmu yang benar, makin 

memperkuatnya sebagai h}ujjah. Akidah Islam tidak takut ilmu itu akan 

mendatangkan hasil yang bertentangan dengan fakta dan dasar-dasar agama 

yang baku karena kebenaran tidak akan bertolak belakang dengan kebenaran 

yang lain. Atas dasar itulah, ilmu dalam perspektif Islam merupakan jalan untuk 

mencapai keimanan. Penelitian selalu berkaitan dengan kehendak Allah yang 

menjamin keberlangsungan sunah-Nya di alam raya dan kejadiannya yang 

berulang untuk dapat kita amati, fahami, dan manfaatkan dalam kehidupan, 
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setelah kita mengenal perilakunya untuk membuktikan kekuasaan dan keesaan 

Tuhan.28 

 

2. Nilai Syari’ah 

Syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syari‟ yang berarti jalan yang harus 

dilalui oleh setiap muslim. Menurut Muhammad Idris asy-Syafii (Imam Syafii) 

dalam Daud Ali, syari‟at adalah peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari 

wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah 

laku manusia. 29  Sedangkan menurut M. Nur Abdullah Hafizh syari‟ah ialah 

kepatuhan sampai batas penghabisan yang bergerak dari perasaan hati untuk 

mengagungkan kepada yang disembah.30 Pendidikan dalam beribadah dianggap 

sebagai penyempurna dari pendidikan akidah. Sebab nilai ibadah yang didapat 

akan menambah keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin tinggi nilai ibadah 

yang dimiliki akan semakin tinggi nilai keimanannya.31 Norma Ilahi yang mengatur 

tata hubungan itu berupa: 

a. Kaidah Ibadah 

Ibadah menurut bahasa artinya taat, tunduk, turut, ikut, dan do‟a. Ibadah dalam 

makna taat atau mentaati diungkapkan Allah dalam Alquran surah Yasin/36: 60-

61: “Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu 

tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagi kamu”. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus”. Ibadah 

                                                             
28 Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains Alquran: Menggali Ilmu Pengetahuan dari Alquran 

(Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 5-6. 
29 Ali, Ilmu Pendidikan, h. 235. 
30 Yusuf Qardawi, Konsep Ibadah dalam Islam (t.t.p: Central Media), h. 33. 
31 M. Nur Abdullah Hafizh, Manhaj Tarbiyah al Nabawiyah Li Al-Thifl, Terj. Kuswandini, 

Mendidik Anak Bersama Rasulullah SAW (Bandung: Al Bayan, cet I, 1997), h. 110. 
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adalah inti sari ajaran Islam berupa pengabdian atau penyerahan diri kepada 

Allah.32 

b. Kaidah Muamalah 

Dalam arti yang khusus atau disebut juga mengatur hubungan manusia 

dengan manusia dan benda serta alam dalam masyarakat. Atau disebut juga 

dengan hubungan sosial. Banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan betapa 

pentingnya untuk menjaga hubungan sesama. Seperti Q.S. al-Maun/107: 1-3. 

 

يِن   ُب بِٱلد ِ ِلَك ٱلَِّذي يَُدعُّ ٱۡليَتِيَم   ١أََرَءۡيَت ٱلَِّذي يَُكذ ِ ٣َوََّل يَُحضُّ َزلَىَٰ َطعَاِم ٱۡلِمۡسِكيِن   ٢فَذََٰ  

Terjemahnya : 

 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 

menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 

 

Pendidikan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari 

pendidikan akidah. Oleh karena itu, nilai ibadah yang didapat dari anak akan 

menambah keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang ia 

miliki maka semakin tinggi nilai keimanannaya. Ibadah merupakan penyerahan diri 

seorang hamba pada Allah swt, ibadah yang dilakukan secara benar sesuai 

dengan syari‟at Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah 

penghambaan diri kepada Allah swt. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia 

ini hanya untuk mengabdi kepada-Nya.33 

Pembinaan ibadah terhadap anak akan berdampak pada kedisiplinan anak, 

maka semestinya ditanamkan dan dimulai dari keluarga. Adapun salah satu 

contoh yang mudah dalam hal ibadah yang dapat ditanamkan dan dipraktikkan 

                                                             
32 Ali, Ilmu Pendidikan, h. 246. 
33 M. Nur Abdul Hafiz, Manhaj Tarbiyah al-Nabawiyah Li al-Thifli, Terj. Kuswandini, et, 

al, Mendidik Anak Bersama Rasullullah saw ( Bandung: Al Bayan, 1997), Cet.I, h. 110. 
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pada anak ialah shalat. Shalat merupakan suatu pondasi dari agama, apabila 

pondasi tersebut tidak kuat maka akan mudah hancur dan runtuhlah agama, dan 

shalat juga merupakan ibadah jasmaniyah yang membedakan antara seorang 

muslim dengan kafir serta shalat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan 

yang keji dan mungkar. Mengajari dan melatih shalat yang dapat menarik bagi 

anak ialah mengandung gerakan senam yang sangat bermanfaat bagi 

pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Dengan demikian anak akan gemar 

melaksanakan shalat dengan meniru orang tuanya kendatipun ia tidak mengerti 

apa makna yang dilakukannya itu. 

Berkaitan dengan ibadah shalat, Allah swt memberikan teladan dari kisah 

Luqman al-Hakim yang menasihati anaknya untuk mendirikan shalat, Allah swt 

berfirman pada surat Luqman/31: 17. 

 

ِلَك  ةَ َوۡأُمۡر بِٱۡلَمۡعُروِف َوٱۡنهَ َزِن ٱۡلُمنَكِر َوٱۡصبِۡر َزلَىَٰ َمآ أََصابََكِۖ نِنَّ ذََٰ لَوَٰ بُنَيَّ أَقِِم ٱلصَّ ٱۡۡلُُموِر   ِمۡن َزۡزمِ يََٰ  

Terjemahnya:  

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 

 

Berdasarkan ayat di atas, Luqman al-Hakim telah menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam sejak dini, hal demikian sepantasnya dapat dicontohkan oleh 

orang tua generasi sekarang ini. semenjak anak sudah sampai pada batas taklif 

(menanggung hukum), maka ia wajib menjalankan atas apa-apa saja yang sudah 

disyariatkan kepadanya. Salah satu kewajiban yang dapat diawasi dalam sehari- 

hari ialah shalat lima waktu, orang tua wajib mengajarkan shalat kepada anak- 

anaknya dan apabila tidak dilaksanakan pada usia yang baligh (dewasa) maka 

orang tua harus terus menasehati anak. 



 

31 
 

 

Oleh karena itu, orang tua wajib mendidik anak terutama dalam hal ibadah 

sejak dini yang bertujuan kelak anak akan tumbuh dan berkembang menjadi insan 

yang senantiasa dalam koridor syari‟at Islam. Dia akan menjadikan ibadah bukan 

hanya sebagai kewajiban akan tetapi sebagai kebutuhan hidupnya yang dia tidak 

bisa hidup tenang sebelum melaksankan ibadah. 

3. Nilai Akhlak 

Secara linguistik, perkataan akhlak diambil dari bahasa Arab, bentuk jamak 

dari khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata 

khuluqun, merupakan isim jamid lawan dari isim musytaq. Secara terminologi, 

akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-

karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. 

Menurut Hamid Yunus akhlak adalah sifat-sifat manusia yang terdidik. 34 

Sedangkan menurut Al-Ghazali akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan (terlebih dahulu). 35  Hakikat akhlak menurut al-

Ghazali mencakup dua syarat, yaitu: 

a. Perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulangkali dalam bentuk 

yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan; 

b. Perbuatan itu harus tumbuh dengan mudah tanpa pertimbangan dan 

pemikiran yaitu bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain 

bahkan pengaruh- pengaruh dan bujukan indah dan sebagainya.36 

                                                             
34 Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015),h. 

206. 
35 Abu Hamid Al-Ghaza>li, Ih{ya> „Ulu>muddi>n, Jilid III (Singapura: Sulaiman Mar‟i, 

tth), h. 52. 
36 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 254-255. 
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Apabila dalam situasi tertentu dimanapun ia berada dan dalam waktu yang 

berbeda, maka akhlak tersebut tetap melekat pada dirinya. Akhlak tersebut 

merupakan spontanitas tanpa ada jeda diantaranya. Bisa karena pemikiran, 

tekanan, pengaruh apalagi paksaan dari orang tertentu. 

Menurut al-Syaibany, akhlak adalah suatu hasil dari iman dan ibadah, bahwa 

iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali timbul akhlak yang mulia dan 

muamalah yang baik terhadap Allah dan makhluknya. Akhlak yang mulia yang 

diminta dari seorang muslim untuk berpegang teguh padanya harus dipelihara 

bukan hanya terhadap makhluknya saja tetapi juga wajib terhadap Allah swt dari 

segi akidah dan ibadah.37 

Akhlak merupakan aplikasi dari iman dan ibadah. Iman tidak akan sempurna 

jika ia hanya berada dalam hati dan lisan saja. Iman juga tidak akan sempurna 

hanya dengan ibadah vertikal semata kepada Allah. Tapi Ia akan menjadi 

paripurna bila iman dan ibadah tersebut terrealisasikan dengan akhlak. Akhlak 

yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah dan terutama kepada Allah swt. 

Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika 

dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan 

tingkah laku lahiriyah. Akhlak lebih luas maknanya yang mencakup akhlak 

terhadap Allah swt., akhlak terhadap sesama makhluk (manusia, binatang, 

tumbuh-tumbuhan dan benda tidak bernyawa).38 

Dengan demikian, akhlak dapat dilihat dengan apa yang ditampilkan oleh 

seseorang dalam kesehariannya. Ia menetap pada diri dan menjadi cerminan dari 

apa yang ada dalam dirinya. Apakah akhlak yang tampak itu akhlak baik ataupun 

akhlak yang buruk. Penilaian baik dan buruk suatu akhlak, berdasarkan kepada 

                                                             
37 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1979), h. 312. 
38  Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam:Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 7. 
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aturan-aturan Allah swt. Aturan-aturan Allah swt., tersebut terdapat dalam Alquran 

dan hadis Rasulullah saw. 

Berbeda halnya dengan aturan-aturan mutlak yang bersumber dari Alquran. 

Petunjuk, perintah maupun larangan yang ada di dalam Alquran tidak terbatas oleh 

tempat, daerah maupun wilayah. Akan tetapi lebih daripada itu, Alquran akan tetap 

berlaku dan terikat sepanjang masa. Walaupun zaman demi zaman telah berubah, 

Alquran tetap relevan pada setiap zaman itu. 

Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Akhlak Menurut Sifatnya 

Akhlak ditinjau dari sifatnya, terbagi menjadi 2, yaitu akhlak mah}mudah dan 

akhlak maz|mumah. Jika sifat yang tertanam itu darinya muncul perbuatan- 

perbutan terpuji menurut rasio dan syari‟ah, maka sifat tersebut dinamakan akhlak 

yang baik (mahmudah), sedangkan jika terlahir perbuatan-perbuatan buruk maka 

sifat tersebut dinamakan dengan akhlak yang tidak baik (mazmumah).39 

1. Akhlak Terpuji (Mahmudah) 

Akhlak Mahmudah atau disebut juga akhlakul karimah yaitu tingkah laku terpuji 

yang senantiasa dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai- nilai positif dan 

merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlakul karimah 

dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji. Menurut Ali bin Abi Thalib sesuatu 

yang baik memiliki pengertian menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu 

yang halal dan memberikan kelonggaran pada keluarga.40 

Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia dan terpuji artinya menghilangkan semua 

adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta 

                                                             
39 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi (Bandung : Alfabeta, 

2012), h.7. 
40 M. Sayoti, Ilmu Akhlak (Bandung : Lisan, 1987), h. 39. 
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menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan 

kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. 

2. Akhlak Tercela (Mazmumah) 

Akhlak yang tercela (mazmumah), yaitu perangai atau tingkah laku pada tutur 

yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak 

menyenangkan orang lain. Dengan kata lain, akhlakul mazmumah merupakan 

tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan 

menjatuhkan martabat manusia. 

Menurut Imam al-Ghazali, akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yakni segala 

tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan 

kehancuran diri, yang bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah 

kepada kebaikan.  

Akhlak mazmumah disebut juga akhlak tercela. Akhlak ini erat kaitannya 

dengan keburukan atau perbuatan buruk. Keburukan adalah sesuatu yang rendah, 

hina, menyusahkan dan dibenci manusia juga sesuatu yang memperlambat suatu 

kebaikan. Akhlak mazmumah merupakan tingkah laku atau perbuatan yang 

cenderung pada keburukan. Bahkan akhlak ini mendatangkan kerugian, baik bagi 

diri sendiri maupun bagi orang lain. Contoh akhlak tercela antara lain : dusta 

(kazib), dengki (hasad), sombong (takabbur), kikir (bakhil), boros (mubazzir), 

serakah, dan lai-lain.41 

b. Akhlak Menurut Objeknya 

Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika,jika etika 

dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan 

tingkah laku lahiriyah. Akhlak lebih luas maknanya. Akhlak diniyah (agama) 

                                                             
41 Ibid. 
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mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada 

sesama makhluk (manusia, hewan, tumbuhan). Berikut penjelasannya :42 

1. Akhlak terhadap Allah swt 

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada 

Tuhan melainkan Allah. Semua ini menunjukkan bahwa makhluk tidak dapat 

mengetahui dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah 

swt.  

Bertitik tolak dari uraian kesempurnaan Allah, tidak heran kalau Alquran 

memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya, karena segala yang 

bersumber dari-Nya adalah baik, benar, dan sempurna.43 

Akhlak terhadap Allah antara lain dapat diwujudkan dengan sikap: 

1. Mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun juga dan siapapun juga 

dengan mempergunakan firman Allah dalam Alquran sebagai pedoman 

kehidupan. 

2. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

3. Mengharapkan dan berusaha mengharapkan keridhaan Allah. 

4. Mensyukuri nikmat dan karunia Allah. 

5. Menerima dengan ikhlas semua qadha dan qadar Ilahi setelah berikhtiar 

maksimal (sebanyak-banyaknya hingga batas tertinggi) 

6. Memohon ampun hanya kepada Allah 

7. Bertaubat hanya kepada Allah semata. 

8. Bertawakal (berserah diri) hanya kepada Allah. 

                                                             
42  Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), h. 7. 
43 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung : Mizan, 1996), h.99. 
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Dalam posisinya sebagai makhluk yang terbaik, Allah melengkapi kehidupan 

manusia dengan aturan (agama) yang akan mengantar mereka kepada 

keselamatan serta menghindari dari segala perbuatan yang tercela dan 

merugikan.  

Bagi manusia yang memang potensi dasarnya baik, lalu dia memilih jalan 

terbaik, kemudian ia mendapat kebaikan dalam kehidupannya maka kebaikan 

yang didapatnya adalah anugerah dari Allah swt. Sebaliknya manusia yang 

memilih jalan yang buruk, yang telah diingatkan oleh Allah agar jalan itu tidak 

ditempuh, maka bencana dan keburukan yang menimpa dirinya adalah datang 

dari dirinya sendiri.44 

2. Akhlak Terhadap Manusia 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

manusia lainnya, di zaman modern ini manusia tidak bisa terlepas dari interaksi 

yang serba canggih seperti halnya media sosial yang meliputi facebook, 

instagram, twitter, dan lain-lainnya. Meskipun demikian Islam sangat menekankan 

untuk saling menghormati dan tolong-menolong, sebagai wujud akhlak sesama 

manusia. 

3. Akhlak Kepada Lingkungan 

Adapun lingkungan yang dimaksud di sini ialah : segala sesuatu yang berada 

di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, sekolah, rumah, taman, 

dan tempat umum lainnya. 

Maka ketiga hubungan tersebut di antara karakter atau Akhlak dengan Akidah dan 

Syariah. Karakter (akhlak) dalam Islam memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan akidah dan syariah, bahkan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat 

                                                             
44 Amiur Nuruddin, Jamuan Ilahi : Pesan Al-Quran dalam Berbagai Dimensi Kehidupan 

(Bandung : Citapustaka Media, 2007), h. 106. 
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dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. 

Akidah sebagai sistem keyakinan bermuatan elemen-elemen dasar iman, yaitu 

menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama.  

Syariah sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan 

fungsi agama. Sementara itu, akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan 

arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka 

dasar Islam tersebut harus terintegrasi dan bersinergi dalam diri seorang muslim. 

Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. 

Akarnya adalah akidah, batang, dahan dan daunnya adalah syariah, sedangkan 

buahnya adalah akhlak (karakter). 

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat 

yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada 

Allah swt sehingga tergambar akhlak (karakter) mulia dalam dirinya. Atas dasar 

hubungan ini pula seorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak 

dilandasi oleh akidah, ia disebut kafir. Seorang yang mengaku beriman, tetapi tidak 

mau melaksanakan syariah, ia disebut orang fasik (fasiq/pendosa). Sementara itu, 

orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah, tetapi tidak dilandasi 

akidah yang lurus disebut orang munafik. 

Dalam upaya untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan di 

sekolah dan madrasah maka Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan 18 

niali-nilai pendidikan karakter.45 Berikut ini merupakan penjelasan dari nilai-nilai 

pendidikan tersebut: 

1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk 

                                                             
45  Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 

2013), h. 8-9. 
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dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

(aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan. 

2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang benar, 

mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar) sehingga menjadikan 

orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. 

3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan 

terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, 

etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar 

dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. 

4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala 

bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh- 

sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan 

berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik- 

baiknya. 

6. Keratif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam 

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan 

cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini 

bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak 

boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 

8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan 

hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. 
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9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang 

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang 

dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 

10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi 

atau individu dan golongan. 

11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, 

setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, 

ekomoni, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran 

bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan 

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi 

yang lebih tinggi. 

13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan 

terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga 

tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik. 

14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, 

aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau 

masyarakat tertentu. 

15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk 

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, 

baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan 

kebijakan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga 

dan melestarikan lingkungan sekitar. 
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17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian 

terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. 

18. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, 

masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. 

 

B. Alquran Surah Thoha 

1. Tafsir Ringkas Surah Thoha 

Surah Ta Ha (Arab: طه, Tā-Hā, "Ta Ha") adalah surah ke-20 dalam al-Qur'an. 

Surah ini terdiri atas 135 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini 

dinamai Ta Ha, diambil ayat pertama surah ini. Sebagaimana juga yang lazim 

terdapat pada surah-surah yang memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, 

di mana huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada 

orang-orang yang membacanya, bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-

hal yang sangat penting diketahui, maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat 

yang terdapat sesudah huruf Ta Ha dalam surah ini.  

Allah menerangkan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia, 

wahyu dari Allah, Pencipta semesta alam. Kemudian Allah menerangkan kisah 

beberapa nabi; akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang 

percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkari-Nya, baik di dunia 

maupun di akhirat. 

 

2. Pokok-Pokok Isi Kandungan Thoha 

a. Keimanan 
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Dalam surah ini Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam 

semesta ini adalah kepunyaan Allah karena Dialah yang menciptakannya.Bahwa 

tiada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nampak. 

b. Hukum/Syari‟ah 

Dalam surah Allah memerintahkan untuk mengajak dan mengajarkan kepada 

orang-orang terdekat kita terkhususnya keluarga untuk mendirikan shalat sebagai 

kewajiban bagi seorang muslim dan bersabar di dalam melaksanakannnya.Dalam 

surah ini pun allah memerintahkan kita untuk senantiasa berdzikir kepada-Nya 

terutama pada waktu pagi dan sore hari. 

c. Kisah 

Adapun kisah yang terdapat dalam surah Thoha adalah kisah Nabi Musa dan 

Firaun. 

d. Akhlak 

Surah Thoha mengajarkan tentang tercelanya sifat sombong dan perilaku 

dzolim karena pada akhirnya Allah akan menghancurkan orang-orang yang 

bersifat seperti ini dan Allah akan menolong orang-orang yang terdzolimi dengan 

kesabaran mereka. 

C. Sistem Pendidikan Nasional 

a. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional 

Sistem Pendidikan nasional merupakan satuan kata yang mengandung 

kesatuan makna  atau arti antara sistem dan pendidikan. Olehnya itu, sebelum 

sampai kepada pengertian tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kedua 

istilah tersebut. 
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1. Pengertian Sistem 

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” (mengumpulkan) yang 

berarti suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi suatu keseluruhan dengan 

bagian-bagian yang tersusun dari dalam.46 

Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat yang tersusun dari bagian-

bagian yang bekerja sendiri-sendiri (independen) atau bekerja sama-sama untuk 

mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan.47 

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah jumlah 

keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil 

yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. 

2. Pengertian Pendidikan Nasional 

Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, 

Menurut Sunarya, Pendidikan Nasional ialah sistem pendidikan yang 

berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh falsafah 

kehidupan bangsa yang tujuannya bersifat mengabdi terhadap keinginan 

serta cita-cita nasional suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengemukakan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah suatu 

usaha yang membimbing para warga Negara Indonesia menjadi 

Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan berkesadaran 

masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.”48 

 

                                                             

46 Hasan Shadily, Insekolpedia Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru, Van Houve, 1980), h. 3205 
47 H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Inter disipliner (cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 104 
48  Wijayanti, N. P. A., Damayanthi, L. P. E., Sunarya, I. M. G., & Putrama, I. M. (2016). 

Pengembangan E-Modul Berbasis Project Based Learning pada Mata Pelajaran Simulasi Digital untuk Siswa 
Kelas X Studi Kasus di SMK Negeri 2 Singaraja. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 13(2), 184-197. 
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Dikutip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi: 

“Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945”. Dasar ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

Bab XIII Pasal 31 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat 

pengajaran dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 

sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang- undang.49 

3. Dasar pendidikan nasional  

Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 

1945. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan rumusan dan 

pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional 

pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. 

4. Tujuan pendidikan nasional 

Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik. Berikut ini tujuan pendidikan nasional di Indonesia: 

Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

Berakhlak mulia, Sehat ,Berilmu ,Cakap ,Kreatif ,Mandiri ,Menjadi warga 

negara yang demokratis Bertanggung jawab 

 

 

                                                             
49 Pratama, Y. A. (2019). Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Studi 

kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia). Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 95-112. 
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Pendidikan Nasional ialah bentuk usaha pendidikan berdasarkan 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berakar atas 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap atas 

tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian dapat dirumuskan 

bahwa pendidikan nasional mewujudkan semua warga Negara 

Indonesia meningkat sebagai manusia yang bermutu tinggi sehingga 

dapat menghadapi tantangan zaman yang kian berubah.50 

 

D. Kerangka Pikir 

Nilai Menurut Milton Rokeach dan James Bank, adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang 

mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau 

mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.  

Menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, 

nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan 

salah dan menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.51 

                                                             
50  Munawaroh, S., Noor, M., Santoso, H., & Juhri, A. M. (2020, July). Computational 

Analytic of Research Topics on Teacher Performance and Supervision Principal. In Journal of 
Physics: Conference Series (Vol. 1594, No. 1, p. 012009). IOP Publishing 

51 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), h. 60-61 
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Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip- 

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya 

menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya 

saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah- 

pisahkan. 

Yang terpenting dengan wujud nilai-nilai Islam harus dapat 

ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia. Hal tersebut ejalan 

dengan karakteristik Islam sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad 

Yusuf Musa berikut ini. ”Yaitu mengajarkan kesatuan agama, kesatuan 

politik, kesatuan sosial, agama yang sesuai dengan akal dan fikiran, agama 

fitrah dan kejelasan, agama kebebasan dan persamaan, dan agama 

kemanusiaan.” Lapangan kehidupan manusia harus merupakan satu 

kesatuan antara satu bidang dengan bidang kehidudpan lainnya. 

Merujuk kepada tinjauan pustaka, disusun kerangka berpikir yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir yang bersifat 

umum ini, selanjutnya diturunkan menjadi kerangka berpikir yang spesifik. 

Berikut dapat penulis gambarkan kerangka pemikiran terkait dengan 

judul penelitian ini. 
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Nilai-Nilai Akidah dan Akhlak Perspektif Quran Surah Thoha dan 
Implementasinya Pada Sistem Pendidikan Nasional 

Nilai- Nilai Akidah Nilai- Nilai Akhlak 

Sistem Pendidikan Nasional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini dikelompokkan pada penelitian non-lapangan atau 

studi pustaka (library research). Jenis penelitian library research (penelitian 

kepustakaan) merupakan studi dokumen artinya sumber datanya berasal 

dari bahan-bahan yang tertulis yang pembahasannya terkait dengan nilai-

nilai pendidikan. Jadi, penelitian ini menjadikan perpustakaan sebagai 

sumber untuk memperoleh data penelitian.  

Menurut Mestika Zed jenis penelitian library research (penelitian 

kepustakaan) yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitiannya.52Sesuai dengan namanya, 

penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian yang 

menjadikan bahan tertulis sebagai objek penelitiannya. Ini sejalan dengan 

pernyataan Subagyo bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian 

yang datanya di-inventarisir, diolah dan digali dari berbagai sumber tertulis; 

berupa buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.53 

                                                             
52 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), 

h. 1. 
53  Joko Subagyo, Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 1991), h.109. 
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Penelitian ini menyangkut nilai-nilai pendidikan dalam Alquran maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu pendidikan dan ilmu 

tafsir melalui ayat-ayat Alquran. Penelitian ini berfokus kepada surah Thoha 

dalam Alquran, karena obyek penelitian ini kepada Alquran, maka proses 

pendekatan yang digunakan adalah metode tafsir.  

Menurut al-Farmawi, hingga sampai pada saat ini setidaknya terdapat 

empat metode utama digunakan mufassir dalam penafsiran Alquran, di 

antaranya tahlili (analitis), muqarin (komparatif), ijmali (global) dan maudui 

(tematik). Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tafsir maudui (tematik). Tafsir maudui atau tafsir tematik  

Menurut Abdul Hayy al-farmawi adalah menghimpun ayat-ayat Alquran 

yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan 

satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab 

turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian penafsir mulai memberian 

keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Secara khusus, 

penafsir melakukan studi tafsirnya ini dengan metode maudui, dimana ia 

meneliti seluruh seginya, dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang 

benar, yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok 

permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut 

dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan 

baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak 
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segala kritik.54 Metode ini dipilih karena menurut penulis lebih efektif dalam 

mencari, mengumpulkan, dan menganalisis tema yang sama di dalam 

seluruh ayat Alquran surah Thoha yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan. 

Menurut Al-Farmawi, ada beberapa langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam menerapkan metode maudui ini, yaitu: 

1. Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara 

tematik. 

2. Melacak dan menghimpunan ayat-ayat yang berkaitan dengan 

masalah yang akan ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah. 

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtun mernurut kronologi 

masa turunya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang 

turunya ayat atau asbab al–nuzul. 

4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing 

suratnya. 

5. Menyusun tema bahasa di dalam kerangka yang tepat, sistematis, 

sempurna, dan utuh. 

6. Melengkapai pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang 

perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh 

dengan menghimpun ayat-ayat yang mengadung pengertian yang 

                                                             
54 Abdul al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar, Terj. 

Suryana A.Jamrah, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996), h. 36-37. 
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umum dan khusus, mendiskusikan antara pengertian yang umum 

dan khusus, antara yang mutlaq dan muqayyad, merelevankan 

antara ayat-ayat secara lahir kontradiktif, menjelaskan nasakh dan 

mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, 

tanpa ada perbedaaan atau kontradiksi, atau tindakan pemaksaan 

terhadap sebagaian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya 

tidak tepat.55 

Pendapat yang telah diungkapkan oleh Al-Farmawi yang di atas, 

Quraish Shibab memberikan empat catatan dalam kaitannya dengan 

langkah-langkah tafsir maudui, di antaranya: 

1. Untuk menghindari metode ini terikat dengan metode tahlili akibat 

pembahasannya yang terlalu teoritis, maka akan lebih baik bila 

permasalahan yang dibahas itu diperioritaskan pada persolan yang 

menyentuh masalah-masalah sosial masyarakat. 

2. Menyusun rentetan ayat sesuai dengan masa turunnya, yaitu hanya 

dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan pentunjuk 

Alquran menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka 

yang berpendapat ada nasikh dan mansukh di dalam Alquran. 

Sedangkan bagi mereka yang bermaksud menguraikan satu kisah 

atau peristiwa, maka runtutan yang dibutuhkan adakah kronologis 

peristiwa. 

                                                             
55 Ibid., h. 45-46. 
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3. Metode maudhu‟i tidak mengharuskan uraian tentang pengertian 

kosa kata, namun kesempurnaannya dapat dicapai apabila sejak dini 

sang mufassir berusaha memahami, menggali, dan melacak akar 

kata dan makna kosa kata dengan merujuk kepada penggunaan 

Alquran sendiri. 

4. Pentingnya mempertimbangkan dan memperhatikan asbab al-nuzul, 

karena asbab al-nuzul mempunyai peranan sangat besar dalam 

memahami ayat-ayat Alquran.56 

Metode maudui ada dua macam bentuk, yaitu: Pertama, pembahasan 

mengenai satu surat secara utuh dan menyeluruh dengan menjelaskan 

tema-tema dari surat tersebut baik tema utama maupun sub-sub tema dan 

menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dihimpun sehingga 

surat tersebut akan terlihat dalam bentuk pemahamannya secara utuh. 

Kedua, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang memiliki 

bentuk kesamaan permasalahan atau kesamaan tema, kemudian ayat-ayat 

tersebut disusun dan diletakkan dibawah satu tema bahasan tertentu yang 

selanjutnya ditafsirkan. Maka penelitian ini adalah memakai bentuk maudui 

yang pertama, fokus membahas satu surah yaitu surah Thoha. 

Namun apabila diperlukan, pada sebagian penafsiran ayat-ayat-Nya, 

penulis mungkin juga akan menggunakan metode Tafsir Muqaran. Tafsir 

Muqaran, sendiri adalah metode perbandingan (komparatif), yaitu 

                                                             
56 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-qur‟an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyaraka, (Bandung: Mizan, 1996), h. 253. 
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memandingkan teks (nash) ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan 

atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki 

redaksi yang berbeda bagi satu kasus atau lebih. Membandingkan ayat 

Alquran dengan hadis yang pada akhirnya terlihat bertentangan.dan juga 

membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.57 

B. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap dokumen-dokumen, 

artinya semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan yang tertulis yang 

berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Oleh karena penelitian ini 

menyangkut Alquran secara langsung, maka yang menjadi sumber 

primernya adalah mushaf Alquran al-Karim terjemahan Kementerian 

Agama. Sumber utama lainnya adalah Tafsir Ibnu katsir karangan Ibnu 

Katsir. 

Selain tafsir Ibnu Katsir peneliti juga menggunakan tafsir-tafsir yang lain, 

seperti: Tafsir Al Qurthubi, Tafsir As Sadi,dan Tafsir Al Maraghiy dan buku 

tafsir yang lainnya, tetap saja digunakan sebagai sumber tambahan dan 

pendukung, begitu juga dengan apa saja yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dalam penelitian ini, buku-buku pendidikan Islam, karya 

ilmiah, artikel, jurnal dan sebagainya dengan pembahasan yang relevan. 

Untuk memudahkan pencarian ayat-ayat Alquran yang dibutuhkan 

dalam membahas tema-tema tertentu, maka penulis menggunakan buku 

                                                             
57  Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip di 

Dalam Al- Qur‟an (Pekanbaru : Fajar Harapan, cet. 2, 1993), h. 83. 
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al-Mu‟jam al- Mufahrash li Alfaz Alquran al-Karim yang ditulis oleh 

Muhammad Fuad „Abd al- Baqi dijadikan sebagai rujukan. 

C. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sumber data, baik sumber data primer maupun 

sumber data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis isi (content analysis). Menurut Noeng Muhadjir, dalam 

melakukan analisis isi, paling tidak ada tiga langkah yang harus ditempuh 

oleh peneliti, yaitu: 

(1) menetapkan tema dan kata kunci yang dicari dalam dokumen yang akan 

diteliti dan dikaji, (2) memberi makna atas tema dan kata kunci tersebut, 

dan (3) melakukan interpretasi internal.58 

Berdasarkan dari pendapat tersebut, maka analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tiga alur tersebut; pertama, 

menetapkan tema dan kata kunci. Dikarenakan di dalam Alquran surah 

Thohatidak disebutkan secara eksplisit perihal terminologi nilai 

pendidikannya, melainkan hanya sebatas isyarat-isyarat, maka peneliti 

tidak menetapkan kata kunci melainkan hanya tema umum yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini 

tema yang dimaksud berupa nilai-nilai pendidikan yang dapat dipahami 

seperti nilai akidah, syari‟ah maupun nilai akhlak, selanjutnya ditelusuri dan 

diidentifikasi di dalam Tafsir Alquran surah Thoha. Kedua, memberi makna 

                                                             
58 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1995),h 90-94 
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terhadap tema tersebut dengan cara mempelajari dan menelusuri 

penafsiran dari kitab-kitab yang digunakan terhadap tema (nilai-nilai 

pendidikan) untuk memperjelas keseluruhan pengertian dan informasi yang 

disampaikan.  

Upaya memberi makna terhadap tema tersebut dibantu dengan 

menelaah dan membandingkan dengan buku-buku pendidikan Islam. 

Ketiga, melakukan interpretasi internal, yaitu menguji keabsahan informasi 

bentuk nilai-nilai pendidikan dalam surah Thoha yang berhasil diidentifikasi 

dengan informasi lain yang secara keseluruhan terdapat dalam buku atau 

sumber data yang sama. 

 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Adapun untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan 

teknik pencermatan kesahihan internal dan eksternal. Kesahihan internal 

dibangun melalui prosedur analisis yang dilakukan secara mendalam dan 

saksama. Analisis terhadap nilai-nilai pendidikan dalam Alquran pada surah 

Thoha dilakukan dengan menyertai cross-check terhadap tema yang sama 

di dalam ayat dan surat yang berbeda. Setelah itu, dituntut kecermatan dari 

peneliti guna menghasilkan kesimpulan yang akurat. Ini karena, keabsahan 

data penelitian kepustakaan tergantung sepenuhnya di tangan peneliti, 

maka dari itu analisis yang mendalam terhadap tema yang diteliti 

merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan oleh peneliti yang 

melakukan penelitian kepustakaan. 
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Selain teknik pencermatan kesahihan internal, diperlukan pula teknik 

pencermatan kesahihan eksternal agar lebih menjamin keakuratan data 

dan temuan penelitian. Teknik pencermatan kesahihan eksternal dibangun 

dengan cara membandingkan data dan temuan penelitian dengan ayat-ayat 

di dalam surat lainnya dalam Alquran. Selain itu, pencermatan kesahihan 

eksternal juga dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian 

dengan teori yang berkenaan dengan tema yang diteliti. Teori-teori tersebut 

merupakan teori tentang konsep nilai pendidikan; baik menurut filsafat 

pendidikan Islam maupun ilmu pendidikan Islam. Kemudian, teknik 

pencermatan kesahihan data eksternal juga dibangun dengan jalan 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing penelitian atau melalui koreksi 

dan masukan dalam seminar proposal penelitian.
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

A. Surat Thoha 

1. Nama Surat Thoha 

 

Surah Ta Ha (Arab: طه, Tā-Hā, "Ta Ha") adalah surah ke-20 dalam al-

Qur'an. Surah ini terdiri atas 135 ayat dan termasuk golongan surah 

Makkiyah. Surah ini dinamai Ta Ha, diambil ayat pertama surah ini. 

Sebagaimana juga yang lazim terdapat pada surah-surah yang memakai 

huruf-huruf abjad pada permulaannya, di mana huruf tersebut seakan-akan 

merupakan pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang membacanya, 

bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting 

diketahui, maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat yang terdapat 

sesudah huruf Ta Ha dalam surah ini. 

 Allah menerangkan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi 

manusia, wahyu dari Allah, Pencipta semesta alam. Kemudian Allah 

menerangkan kisah beberapa nabi; akibat-akibat yang telah ada akan 

dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang 

mengingkari-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.59 

2. Intisari surat Thoha 

                                                             
59 Shihab, M.Q. (2002). Tafsir al-misbah. Jakarta: lentera hati, 2. 
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a. Kisah Nabi Musa (9-114). 

 Nabi Musa dan permulaan wahyu (9-16). 

 Kisah Nabi Musa (9-114). 

 Dua macam mukjizat Nabi Musa (17-23). 

 Perintah Allah kepada Nabi Musa dan permohonan Nabi Musa (24-

36). 

 Nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Musa sejak kecil (37-41). 

 Musa dan Harun diperintah menghadap Firaun (42-56). 

 Nabi Musa menundukan tukang-tukang sihir Firaun (57-69). 

 Tukang-tukang sihir Firaun menjadi orang yang beriman (70-76). 

 Pembelahan laut dan pembebasan Bani Israil (77-82). 

 Teguran Allah kepada Nabi Musa (83-84). 

 Pengkhianatan Samiri (85-91). 

 Teguran Musa kepada Harun dan balasan Harun (92-94). 

 Hardikan Musa terhadap Samiri (95-96). 

 Adzab yang ditimpakan kepada Samiri (97-98). 

 Kisah umat-umat yang dahulu merupakan peringatan bagi manusia 

(99-104). 

 Keadaan pada hari kiamat (105-114) 

b. Kisah Nabi Adam dan pembangkangan Iblis (115-127). 
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c. Beberapa peringatan dan ajaran tentang moral (128-135).60 

 

3. Asbabun Nuzul Surat Thoha 

 

Ahli tafsir sepakat bahwa Surat Thoha adalah salah satu surat 

Mekah, dan ada banyak riwayat tentang alasan diturunkannya surat itu, 

menurut beberapa perkataan, yaitu sebagai berikut:61 62 

Saat Nabi Muhammad sedang beristirahat di antara kedua kakinya, 

dan dia akan bangkit dengan satu kaki, lalu permulaan surat ini diturunkan, 

sebagaimana perkataan Ali. 

Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad beliau sedang 

dalam keadaan shalat bersama dengan para sahabat dan beliau 

memanjangkan shalatnya, maka orang-orang musyrik berkata: "Al-Qur'an 

ini tidak diturunkan kepada Muhammad kecuali menjadi beban atas dirinya.” 

Maka diturunkanlah permulaan surat ini, sebagaimana perkataan Al-

Dahhak.63 

 

                                                             
60  Mukaddimah Al Qur'an versi terjemahan Departemen Agama Republik 

Indonesia 
61 Jamaluddin Al Jauzi 1442, Zad Al Masir Fiy Ilmiy At Tafsir Cet.1 Beirut, Hal 

150 
62 Dar Al Kitab Al Arabiy Fakhruddin Ar Razy 1420, Mafaatih Al Ghoib At Tafsir 

Al Kabir Cet 3 Beirut, Dar Ihya At Turots Al Arabiy, Hal 7-6 
63 Muhammad As Shobuniy 1997 Shofwatu Tafasir Cet 1, Kairo, Hal 210-211 
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Abu Jahal, al-Nadr ibn al-Harits, dan al-Mat`am ibn Uday, berkata 

kepada Rasulullah "Kamu celaka karena meninggalkan agama kami dan 

agama nenek moyangmu, maka datanglah kepada kami dalam keadaan 

engkau telah meninggalkan Tuhanmu. Maka Rasulullah membantah 

perkataan mereka dengan mengatakan bahwa Islam, adalah satu-satunya 

jalan menuju kemenangan dan kebahagiaan.64 

Dan diriwayatkan Rasulullah biasa mengikat tali di dadanya agar dia 

tidak tidur di malam hari saat sedang melaksanakan shalat lail, maka 

diturunkanlah ayat-ayat yang menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan 

dirinya dan melakukan ibadah sesuai kemampuannya.65 

 

4. Munasabah Surat Thoha 

a. Munasabah Surat Thoha dengan surat sebelumnya 

yaitu Surat Maryam 

Relasi Surat Thoha dengan surat sebelumnya, yaitu Surat Maryam; 

Surat Maryam membahas banyak kisah para nabi; Seperti Zakariya, 

Yahya, dan Musa, lalu disebutkan secara terperinci kisah Musa dalam 

Surat Thoha setelah disebutkan dengan singkat kisahnya dalam Surat 

Maryam, dan penjelasan kisah Adam dalam surah thoha yang tidak 

disebutkan dalam Surat Maryam kecuali hanya namanya saja.66 

                                                             
64 Tafsir Muqotil bin Sulaiman, Cet 1 Beirut, Dar Ihya At Turots, Hal 20 
65 Muhammad Al Amin Al Harariy, 2001, Tafsir Hadaaiq Ar Ruuh, Cet 1, Beirut, 

Hal 252 
6666 Ahmad Al Maraghy, 1946, Tafsir Al Maraghy  Cet 1, Mesir. 
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Surat Maryam diakhiri dengan menyebutkan bahwa Al-Qur'an 

diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Nabi yang diutus untuk 

memberi kabar gembira dan peringatan. 

  Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa surat thoha diturunkan setelah 

surat maryam yang diakhiri dengan firman Allah67 

هُ بِِلَسانَِك ِلتُ  ا  فَإِنََّما يَسَّۡرنََٰ َر بِِه ٱۡلُمتَِّقيَن َوتُنِذَر بِِهۦ قَۡوٗما لُّد ٗ  ٧٩بَش ِ

Terjemahnya: 

Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan 

bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al 

Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu 

memberi peringatan dengannya kepada kaum yang 

membangkang. 

 

b. Munasabah Surat Thoha dengan surat setelahnya, 

yaitu Surat Al-Anbiya 

Hubungan antara surat thoha dan al anbiya terdapat pada surat 

thoha yang diakhir dengan memberikan isyarat tentang dekatnya ajal yang 

diistilahkan sebagai adzab yang dimana surat Al Anbiya diawali dengan 

makna yang sama, yaitu firman Allah : 

ۡعِرُضوَن    ١ٱۡقتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهۡم َوُھۡم فِي َغۡفلَٖة مُّ

Terjemahnya : 

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan 

mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling 

(daripadanya). 

                                                             
67 Abdul Karim Al Khotib, Tafsir Quran Lil Quran, Kairo, Dar Al Fikr Al Arabiy 
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 Sebagaimana surat Thoha diakhiri dengan membahas tentang 

peringatan atas manusia akan tipu daya kehidupan dunia yang 

hendaknya manusia harus lebih memerhatikan kehidupan akhiratnya, 

karena hari kiamat yang semakin mendekat. 68 

B. Nilai-nilai akidah dan akhlak dalam Surat Thoha 

1. Nilai Iman 

Iman adalah dasar dari semua ibadah kepada Allah dan ada beberapa 

ayat dalam Surat Thoha yang menjelaskan hal ini. 

1. Keyakinan pada keesaan Allah 

a. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan akidah Allah dalam 

Surat Thoha, adalah ayat ke-8. 

هَ نَِّلَّ ُھَوِۖ لَهُ ٱۡۡلَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىَٰ  
 ٨ٱللَّهُ ََّلٓ ِنلََٰ

Terjemahnya :  

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 

Dia memiliki al Asmaul Husna (nama baik) 

 

Abdurrahman As Sadi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan69: 

Setelah menetapkan kesempurnaanNya yang mutlak dengan 

keumuman penciptaanNya, dan ketetapan perintah dan laranganNya yang 

umum (Bagi semua makhluk), keumuman rahmatNya, besarnya 

                                                             
68https://quran.com/id/surat/maryam/info 
69 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
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keagunganNya, keberadaanNya yang tinggi di atas ‘Arasy, luasnya wilayah 

kekuasaan dan ilmuNya, dapat diambil kesimpulan bahwa DIa-lah yang 

berhak untuk diibadahi, peribadahan kepadaNya ialah yang benar, yang 

sejalan oleh aturan syariat, nalar, dan fitrah. Sementara menyembah 

selainNya merupakan kebatilan. 

 Allah berfirman, “Dia-lah Allah, tidak ada sesembahan (yang berhak 

disembah) kecuali Dia,” maksudnya tidak ada sesembahan dan tuhan yang 

berhak disembah dengan penuh kecintaan dan menghinakan diri, rasa 

takut, pengharapan, mahabbah, inabah, dan doa kecuali Dia. “Dia 

mempunyai Asma’ al-Husna (nama-nama yang paling baik),” Allah 

mempunyai nama-nama yang banyak yang sempurna lagi paling baik. 

Di antara sisi keindahannya, semua nama itu merupakan nama-

nama yang menunjukkan pujian. Tidak ada nama yang menunjukkan puian 

dan sanjungan. Sebagian dari sisi keindahannya, bahwa nama-nama itu 

bukan sekedar nama-nama semata, akan tetapi nama-nama dan sekaligus 

(menunjukkan) sifat-sifat yang terkandung di dalamnya.  

Aspek keindahan lainnya, nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat 

yang sempurna. Dan pada sifat-sifat itu bila dibandingkan dengan sifat 

lainnya menempati tingkatan yang paling sempurna, umum lagi agung. 

Aspek keelokannya, Allah memerintahkan para hambaNya untuk berdoa 

kepadaNya dengannya.  

Karena nama-nama itu termasuk (piranti) untuk bertawasul yang 

mendekatkan diri kepada Allah. Allah mencitainya (nama-nama itu), dan 
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para pencintanya juga menyukainya dan menhafalnya. Dan Allah mencintai 

orang-orang yang mendalami makna-maknanya dan menghambakan diri 

kepada Allah dengannya. Allah berfirman, 

ۦ  َسيُۡجَزۡوَن َما كَ  ئِِه ٓ نُواْ اَوِللَِّه ٱۡۡلَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىَٰ فَٱۡدُزوهُ بَِهاِۖ َوذَُرواْ ٱلَِّذيَن يُۡلِحُدوَن فِٓي أَۡسَمَٰ

 ١٨١يَۡعَملُوَن  

Terjemahnya : 

Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya 

dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 

menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti 

mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 

 

Al Qurthubiy menyebutkan dalam tafsirnya,70 

Allah Ta’ala mengesakan diriNya demikian ini karena Rasulullah 

mengajak kaum musyrikin untuk beribadah kepada Allah semata yang tidak 

ada sekutu bagiNya, lalu hal ini dirasa berat oleh mereka. 

Tatkala Abu Jahal mendengarkan seruan tersebut yakni kata Ar 

Rahmaan (Tuhan Yang Maha Pemurah), ia berkata kepada Al Walid bin Al 

Mughirah, “Muhammad melarang kita untuk menyeru Tuhan lain 

sedangkan ia sendiri menyeru Ar Rahmaan.” Lalu Allah Ta’ala menurunkan 

firmanNya, 

ا بَِصيٗرا  َوَكۡم أَ   ١٩ۡھلَۡكنَا ِمَن ٱۡلقُُروِن ِمۢن بَۡعِد نُوٖحۗ َوَكفَىَٰ بَِرب َِك بِذُنُوِب ِزبَاِدِهۦ َخبِيَرۢ

Terjemahnya: 

                                                             
70 Tafsir Al Qurthubiy, Jilid 11, Hal 456-457 
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Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. 

Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa 

hamba-hamba-Nya. 

Yakni bahwa Dia hanya satu, sedangkan namaNya banyak, 

kemudian Allah berfirman,  

هَ نَِّلَّ ُھَوِۖ لَهُ ٱۡۡلَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىَٰ  ٱللَّهُ 
 ٨ََّلٓ ِنلََٰ

Terjemahnya :  

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 
Dia memiliki al Asmaul Husna (nama baik) 
 

Dari penafsiran ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada 

yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam Surat Al-Hasir: 23: 

هَ نَِّلَّ ُھَو ٱۡلَمِلُك ٱۡلقُدُّ 
َن ُھَو ٱللَّهُ ٱلَِّذي ََّلٓ نِلََٰ ُم ٱۡلُمۡؤِمُن ٱۡلُمَهۡيِمُن ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَجبَّاُر ٱۡلُمتََكب ُِر  ُسۡبَحَٰ لََٰ وُس ٱلسَّ

ا يُۡشِرُكوَن    ٢٣ٱللَِّه َزمَّ

Terjemahnya :  

Dialah Allah, Yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha 

Suci, Pemberi Keamanan, Penjaga, Yang Mahakuasa, Yang Mahakuasa, 

Pemilik segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan 

 

Juga dalam Surat An-Nahl: 51: 

 

َي فَٱۡرَھبُوِن   ِحٞد فَإِيََّٰ ٞه َوَٰ َهۡيِن ٱۡثنَۡيِنِۖ نِنََّما ُھَو نِلََٰ
َِّخذُٓواْ ِنلََٰ ١١۞َوقَاَل ٱللَّهُ ََّل تَت  

Terjemahnya :  
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"Jangan menyembah dua tuhan, karena Dia adalah Tuhan Yang 

Esa, oleh karena itu kamu takutlah hanya kepada-Ku." 

 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai pendidikan iman adalah nilai yang mengandung akidah kepada 

Allah. 

2. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang diperintahkan untuk 

kita berdoa dengannya, sebagaimana firman Allah dalam Qs Al Araf: 

180 

ۦ  َسيُۡجَزۡوَن َما كَ  ئِِه ٓ َملُوَن  انُواْ يَعۡ َوِللَِّه ٱۡۡلَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىَٰ فَٱۡدُزوهُ بَِهاِۖ َوذَُرواْ ٱلَِّذيَن يُۡلِحُدوَن فِٓي أَۡسَمَٰ

١٨١ 

Terjemahnya:   

Asma-ul-husna hanyalah milik Allah, maka mintalah kepada-Nya 

dengan menyebut Asma-ul-husna, dan tinggalkan orang-orang yang 

menyimpang dari (menyebut) nama-nama-Nya. Kemudian mereka akan 

diberi imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. 

 

b. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan nilai akidah 

kepada Allah dalam Surat Thoha adalah ayat ke-14. 

ةَ ِلِذۡكِرٓي   لَوَٰ ٓ أَنَ۠ا فَٱۡزبُۡدنِي َوأَقِِم ٱلصَّ هَ نَِّلَّ
١١نِنَّنِٓي أَنَا ٱللَّهُ ََّلٓ نِلََٰ  

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 

Aku. 
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Muhammad Al Asyqor mengomentari ayat ini mengatakan,71  

 yakni yang memanggilmu ,(Sesungguhnya Aku ini adalah Allah) نِنَّنِٓى أَنَا اللهُ 

adalah Allah. 

-karena sifat ketuhanan hanya ada pada diri ,(maka sembahlah Aku) فَاْزبُْدنِى

Nya maka peribadatan hanya bagi-Nya. 

ةَ  لَوَٰ  Allah khusus menyebutkan ibadah shalat ,(dan dirikanlah shalat)َوأَقِِم الصَّ

karena ia adalah ketaatan yang paling mulia dan ibadah yang paling baik. 

 yakni untuk mengingatku. Pendapat lain ,(untuk mengingat Aku) ِلِذْكِرىٓ 

mengatakan maksudnya adalah dirikanlah shalat ketika kamu teringat 

bahwa terdapat suatu shalat yang harus kamu kerjakan. 

As Saadi menafsirkan ayat ini sebagai berikut:  

Kemudian Allah menjelaskan wahyu yang disampaikan kepadanya 

dengan FirmanNya, “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada 

sesembahan (yang berhak disembah) kecuali Aku,” maksudnya Allah-lah 

yang berhak diibadahi, dan Dzat yang melekat padaNya sifat tersebut. 

Sebab, Dia yang Mahasempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatNya, Esa 

dengan perbuatan-perbuatanNya, tidak ada sekutu bagiNya, tidak ada 

bandingan, padanan, dan dzat yang sama dengannya. “Maka sembahlah 

Aku,” dalam segala macam ibadah, yang zahir maupun yang batin, ibadah 

yang prinsip maupun yang bersifat sekunder. Selanjutnya, Allah 

menyebutkan shalat secara khusus, meskipun sudah termasuk dalam 

                                                             
71 Zubdatut Tafsir, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar , Ringkasan tafsir 

Fathul Qadir karya al-Imam asy-Syaukani. 
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bingkai ibadah, karena keutamaan dan kemuliaannya serta muatannya 

yang mengandung penghambaan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya. 

Firman Allah, “Dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu,” huruf lam 

berfungsi sebagai ta’lil (penyebutan sebab). Maksudnya, tegakkanlah 

shalat untuk tujuan mengingatKu. Sebab mengingat nama Allah merupakan 

tujjuan yang paling agung. Dengan itulah hati menghambakan diri kepada 

Allah. Dengan itu pula, kebahagiaan tergapai. Hati yang kosong dari dzikir 

kepada Allah, niscaya akan menjadi kosong dari segala kebaikan. Ia benar-

benar telah mengalami kerusakan yang parah, maka Allah menggariskan 

berbagai macam ibadah yang ditujukan untuk mengingatNya, terutama 

pada shalat. Allah berfirman, 

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 

Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 

Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang 

lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Ankabut:45). 

Maksudnya, kandungannya berupa dzikrullah lebih besar daripada 

(fungsinya) mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jenis ini, 

disebut akidah ilahiyah (uluhiyah) dan akidah ibadah. Uluhiyah (hak 

disembah) merupakan sifat Allah. Sementara ubudiyah (menghambakan 

diri) merupakan sifat makhlukNya.72 

                                                             
72 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
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Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Syirik adalah dosa terbesar. 

2. Allah tidak mengampuni dosa syirik, seperti dalam Qs An Nisa: 48 

ٓ نِۡثًما نِنَّ ٱللَّهَ ََّل يَۡغِفُر أَن يُۡشَرَك بِِهۦ وَ  ِلَك ِلَمن يََشآُء  َوَمن يُۡشِرۡك بِٱللَِّه فَقَِد ٱۡفتََرىَٰ يَۡغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

١٨َزِظيًما    

Terjemahnya :  

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni semua dosa, kecuali (syirik) yang dikehendaki-Nya. Barang 

siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa 

besar. 

 

3. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang syirik, Allah 

berfirman dalam Qs Al Maidah: 72 

ِءيَل ٱۡزبُُدواْ ٱللَّهَ َرب ِي لَقَۡد َكفََر ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ نِنَّ ٱللَّهَ ُھَو ٱۡلَمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمِۖ َوقَاَل  ٓ بَنِٓي نِۡسَرَٰ ٱۡلَمِسيُح يََٰ

لِ 
هُ ٱلنَّاُرِۖ َوَما ِللظََّٰ َم ٱللَّهُ َزلَۡيِه ٱۡلَجنَّةَ َوَمۡسَوىَٰ ِميَن ِمۡن أَنَصاٖر  َوَربَُّكۡمِۖ نِنَّهُۥ َمن يُۡشِرۡك بِٱللَِّه فَقَۡد َحرَّ

٩٢ 

Terjemahnya :  

Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah 

adalah Almasih, putra Maryam,” meskipun Almasih (sendiri) berkata: “Hai 

bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya 

barang siapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, niscaya Allah 

mengharamkan surga, dan tempatnya adalah neraka, tidak ada penolong 

bagi orang-orang yang zalim. 

 

c. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan akidah Allah dalam 
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Surat Thoha ada ayat ke-98. 

هَ نَِّلَّ ُھَو  َوِسَع ُكلَّ َشۡيٍء ِزۡلٗما   ُهُكُم ٱللَّهُ ٱلَِّذي ََّلٓ نِلََٰ
٧٨نِنََّمآ ِنلََٰ  

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, dan tidak ada Tuhan selain 

Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu.” 

 

Ibnu Katsir menafsirkan dalam perkataannya mengenai Firman Allah 

Ta'ala, 

“Hanya Allah saja Tuhanmu; tidak ada tuhan lain yang layak 

disembah. Ilmunya sangat lengkap. Musa berkata kepada mereka: “Ini 

bukanlah Ilah yang berhak disembah, tetapi Allah adalah tuhanmu; tidak 

ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hanya Dia yang berhak 

disembah oleh hamba-hamba-Nya untuk selama-lamanya, Firman-Nya dan 

pengetahuan-Nya penuh dengan kesempurnaan." 

Menggunakan harakat fat-ha pada huruf mim pada kata ilma dengan 

pengertian bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan-

Nya mencakup segala sesuatu, dan Ia dapat menghitung jumlah segala 

sesuatu; tidak ada, bahkan seberat biji sesawi, yang hilang dari-Nya. Tidak 

ada satu benih pun di kegelapan bumi, basah atau kering, yang tidak tertulis 

dalam Kitab-Nya (Lauhul Mahfuj).73 

 

                                                             
73 Ar-Rifai, Minnesota (1999). Istirahat dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir 

(Vol. 1). Gema seorang pria. 
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Wahbah Az Zuhaily menafsirkan ayat tersebut, mengatakan: 

Dialah yang berhak untuk disembah, tidak sepatutnya ibadah ibadah 

dilakukan kecuali untukNya karena segala sesuatu memerlukan Dia dan 

hamba bagiNya.Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, ilmuNya meliputi 

segala sesuatu dan mengetahui jumlah segala sesuatu. 

Tidak tersembunyi dariNya apapun yang ada di langit dan bumi, dan 

tidak ada satu helai daun pun yang gugur kecuali Dia ketahui.Tidak ada 

suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi 

rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 

penyimpanannya.Semua tertuli dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). 

Demikianlah kisah nabi Musa dimulai dengan akidah dan diakhiri dengan 

akidah pula dan ini merupakan risalah seluruh Nabi.74   

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai pendidikan agama terletak pada akidah. 

2. Persaksian Allah tentang Keesaan-Nya. 

3. Allah mengetahui tentang segala sesuatu. 

 

2. Iman kepada Kitab Allah 

a. Nilai iman dalam kitab-Nya terdapat pada ayat 1-4 

ٓ  َمآ أَنَزۡلنَا َزلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن  ١طه   ۡن َخلََق ٱۡۡلَۡرَض  ٣نَِّلَّ تَۡذِكَرٗة ل َِمن يَۡخَشىَٰ   ٢ِلتَۡشقَىَٰ مَّ تَنِزيَٗل م ِ

ِت ٱۡلعُلَى   َوَٰ ١َوٱلسََّمَٰ  

                                                             
74 Tafsir al-Wajiz, Hal 531 Jilid 8 , Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili 
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Terjemahnya:  

1. Taaha. 

2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu kesusahan; 

3. Tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa (Tuhan), 

4. diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran tidak sulit untuk dihafal, justru 

merupakan kunci dan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi 

manusia. Menghafal. dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan Allah berfirman dalam Qs Al Baqrah: 286 yang berbunyi: 

 َربَّنَا ََّل تَُؤاِخۡذنَآ نِ 
ن نَِّسينَآ أَۡو ََّل يَُكل ُِف ٱللَّهُ نَۡفًسا نَِّلَّ ُوۡسعََها  لََها َما َكَسبَۡت َوَزلَۡيَها َما ٱۡكتََسبَۡتۗ

ۡلنَا َما ََّل أَۡخَطۡسنَا  َربَّنَ  ا َوََّل تَۡحِمۡل َزلَۡينَآ نِۡصٗرا َكَما َحَمۡلتَهُۥ َزلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلنَا  َربَّنَا َوََّل تَُحم ِ

ِفِرينَ  نَا فَٱنُصۡرنَا َزلَى ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكَٰ ٓ  أَنَت َمۡولَىَٰ ٢٨٢  َطاقَةَ لَنَا ِبِهۦِۖ َوٱۡزُف َزنَّا َوٱۡغِفۡر لَنَا َوٱۡرَحۡمنَا  

Terjemahnya : 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan 

kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 

orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 

kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; 

ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

 

As Sadi menafsirkan ayat ini mengatakan,  

Kami tidak menurunkan al-quran ini kepadamu agar kamu menjadi 

susah,” maksudnya bukanlah tujuan adanya wahyu dan diturunkannya al-
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Quran kepadamu serta penetapan syariat adalah agar engkau menjadi 

susah karenanya, sehingga dalam kandungan syariat terdapat 

pembebanan (taklif) yang memberatkan orang-orang mukallaf dan 

melemahkan kekuatan orang-orang yang mengamalkan, akan tetapi ini 

merupakan wahyu dari al-Quran serta syariat yang disyariatkan oleh Dzat 

ar-Rahim ar-Rahman dan dijadikan sebagai jembatan pengantar menuju 

kebahagiaan, kesuksesan, dan kemenangan. Dia benar-benar 

menyederhanakannya dan memudahkan setiap pintu dan jalan-jalan 

aksesnya. Dia menjadikannya sebagai nutrisi bagi hati, jiwa, dan pencipta 

ketenangan bagi badan. Fitrah-fitrah yang normal dan akal-akal yang lurus 

menyambutnya dengan tulus dan ketundukan. Karena ia mengetahui 

muatan kebaikan yang berada di dalamnya di dunia dan akhirat. 

Oleh karenanya, Allah berfirman, “Tetapi sebagai peringatan bagi 

orang yang takut (kepada Allah),” melainkan supaya orang-orang yang 

takut kepada Allah mengingat-ingat (hakikat kehidupan) sedangkan dia pun 

mengerti kandungannya berupa himbauan untuk menggapai kebaikan-

kebaikan lalu mengamalkannya, dan mengetahui peringatan dari 

kecelakaan dan kerugian sehingga dia pun menjauhkan diri darinya. 

Dengan al-Quran dia bisa mengenal hukum-hukum yang baik, yang 

ditetapkan oleh syariat secara detail yang sisi keindahannya sudah mapan 

di akalnya secara global. Maka, penjabaran hukum—hukum sejalan 

dengan apa yang dijumpainya dalam fitrah dan akal sehatnya. Oleh sebab 

itu, Allah menamakan al-Quran sebagai tadzkirah (pengingat). Sebagai 



 

73 
 

 

pengingat sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja pemiliknya 

melalaikannya, atau tidak mengingat-ingat penjelasannya. 

Allah mengkhususkan peringatan ini bagi orang-orang yang takut 

(khasyyah) kepadaNya, pasalnya selain mereka tidak mau 

memanfaatkannya. Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada 

surga dan neraka, serta tidak ada unsur ketakutan kepada Allah di hatinya 

sekecil biji sawi pun dapat memperoleh manfaat dengannya?! Ini tidak 

mungkin terjadi. 

"orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, orang-orang 

yang celaka (kafir) akan menjauhinya. (Yaitu) orang yang akan memasuki 

api yang besar (neraka)." (Al-A’la:10-12).75 

b. Nilai iman ada dalam kitab-Nya, yang ditemukan dalam ayat 

99-100. 

 

ِلَك نَقُصُّ  َك ِمن لَُّدنَّا ِذۡكٗرا   َكذََٰ ۡن أَۡزَرَض َزۡنهُ فَإِنَّهُۥ  ٧٧َزلَۡيَك ِمۡن أَۢنبَآِء َما قَۡد َسبََق  َوقَۡد َءاتَۡينََٰ مَّ

َمِة ِوۡزًرا   ١١١يَۡحِمُل يَۡوَم ٱۡلِقيََٰ  

Terjemahnya : 

Demikianlah Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) sebagian 

dari kisah orang-orang yang telah lalu, dan sesungguhnya Kami telah 

memberi kamu peringatan dari sisi Kami (Al-Quran).Barang siapa yang 

melenceng dari Al-Quran akan menanggung dosa besar pada hari kiamat, 

                                                             
75 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
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As Sadi menafsirkan ayat ini mengatakan,  

Adapun bentuk respons (kepadanya) dengan memalingkan diri atau 

pengingkaran yang lebih parah kepadanya, maka tindakan itu merupakan 

kekufuran terhadap anugerah ini (al-Quran). Siapa saja yang 

melakukannya, maka dia pantas menerima hukuman. 

Karena itu, Allah berfirman, “Barangsiapa yang berpaling darinya (al-

Quran),” tidak mengimaninya, atau menyepelekan perintah-perintah dan 

larangan-larangannya atau (menyepelekan untuk) mempelajari makna-

makna yang wajib, “maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang 

besar di Hari Kiamat,” yaitu dosanya yang mana dengan sebab itu, dia 

berpaling dari al-Quran. Utamanya sifat kekufuran dan antipasti 

dengannya.76 

Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan 

bahwa Firman-Nya sedemikian rupa sehingga siapa pun yang menolak Al-

Quran dengan mengingkarinya dan menolak untuk mengikutinya dan justru 

mencari petunjuk dari orang lain, Allah akan menyesatkannya dan 

membawanya ke Neraka. Jadi, setiap orang yang telah diperingati dengan 

al quran yang mengikutinya akan diberi petunjuk; dia yang melawan dan 

                                                             
76 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
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berpaling darinya akan tersesat dan mengalami kesengsaraan di dunia 

ini;dan neraka adalah tempat kembalinya.77 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai pendidikan iman tidak dapat dipisahkan dari iman kepada kitab 

suci Al-Quran. 

2. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. 

3. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran akan mengalami 

kesusahan di dunia dan akhirat. 

 

3. Iman pada Hari Kiamat 

a. Nilai iman pada hari kiamat ditemukan dalam ayat 15-16. 

فَََل يَُصدَّنََّك َزۡنَها َمن َّلَّ يُۡؤِمُن  ١١ة  أََكاُد أُۡخِفيَها ِلتُۡجَزىَٰ ُكلُّ نَۡفِسۢ بَِما تَۡسعَىَٰ  نِنَّ ٱلسَّاَزةَ َءاتِيَ 

هُ فَتَۡرَدىَٰ   ١٢بَِها َوٱتَّبََع َھَوىَٰ  

Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan 

(waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia 

usahakan.Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh 

orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa 

nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa". 

 

                                                             
77 Ar-Rifai, Minnesota (1999). Istirahat dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir 

(Vol. 1). Gema seorang pria. 
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Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut: “Dan firman-Nya: 

“Sesungguhnya hari kiamat akan datang,” yang menunjukkan bahwa hari 

kiamat pasti akan datang. Tanpa ragu, Firman-Nya juga menjadi penjelasan 

agar setiap orang dibalas atas usaha mereka. Jangan berpaling kepada 

orang-orang yang tidak percaya kepadanya; Artinya, janganlah kamu 

mengikuti jalan orang-orang yang mengingkari Hari Kebangkitan dan lebih 

menyukai kesenangan duniawi daripada menaati Rabb mereka dan 

mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka yang berbuat demikian pastilah 

akan mengalami kehancuran dan kerugian pada hari kiamat.78 

Wahbah Az Zuhailiy menfasirkan ayat ini mengatakan bahwa, Allah 

memberitahu tentang hari kiamat atau datangnya hari kiamat dan nasib 

para makhluk setelah pengesaan dan penghambaan kepada Allah, 

mengingat hari kiamat adalah perhitungan terhadap amal perbuatan, oleh 

karena itu lakukanlah kebaikan berupa ibadah dan shalat untuk 

menyambutnya.Kedatangan hari kiamat merupakan hal yang pasti agar 

Aku membalas semua orang berdasarkan perbuatannya dan agar semua 

orang dibalas atas setiap perbuatannya.79 Hal ini sebagaimana firman Allah 

Qs At Thuur:16 

ٖت َونَِعيٖم   ُهۡم َربُُّهۡم َزذَاَب ٱۡلَجِحيِم   ١٢نِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِي َجنََّٰ ُهۡم َربُُّهۡم َوَوقَىَٰ ِكِهيَن بَِمآ َءاتَىَٰ فََٰ

١٩ 

                                                             
78 Ar-Rifai, Minnesota (1999). Istirahat dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir 

(Vol. 1). Gema seorang pria. 
79 Tafsir Al- Munir / Wahbah az- Zuhaili ; penyunting, Malik Ibrahim, Author: 

Wahbah Az-Zuhaili|Malik Ibrahim, Publisher:Jakarta : Gema Insani, 2016 
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Terjemahnya : 

Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka 

baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan 

terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang 

bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, 

 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai mendidik iman tidak dapat dipisahkan dari iman pada hari 

kiamat. 

2. Tidak ada yang mengetahui waktu kebangkitan pada hari kiamat 

kecuali Allah. 

3. Setiap muslim wajib mengimani kebangkitan hari kiamat, dan barang 

siapa mengingkarinya maka dia akan binasa. 

b.Nilai iman kepada hari pembalasan terdapat pada ayat 102. 

١١٢يَۡوَم يُنفَُخ فِي ٱلصُّوِر  َونَۡحُشُر ٱۡلُمۡجِرِميَن يَۡوَمئِٖذ ُزۡرٗقا   ; 

Terjemah: 

(yaitu) pada hari (yang pada waktu itu) terompet akan dibunyikan dan 

Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang berdosa dengan 

wajah biru; 

 

As Sadi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa, 

Maksudnya, jika sangkakala ditiup, dan orang-orang telah bangkit keluar 

dari kubur-kubur mereka, masing-masing sesuai dengan keadaannya. 

Orang-orang yang bertakwa dihimpun menuju Dzat Yang Maha Pemurah 

sebagai delegasi yang terhormat. Sedangkan orang-orang yang berbuat 
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kedurhakaan, dikumpulkan dengan muka berwarna biru yang kusam 

karena dirundung ketakutan, kegundahan, dan dahaga. Mereka saling 

berbicara lirih dan berbisik-bisik mengenai betapa pendeknya masa 

kehidupan di dunia dan alangkah cepatnya akhirat datang. Sebagian 

mereka berkata, “Tidaklah kalian berdiam (di dunia) melainkan hanyalah 

sepuluh (hari).” Sebagian lagi menyebutkan bilangan lainnya. 

Allah Maha Mengetahui bisikan-bisikan mereka dan mendengar apa 

yang mereka katakana, “ketika orang yang paling lurus jalannya di antara 

mereka berkata,” yaitu orang yang paling adil dan paling dekat 

perkiraannya, “Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanya sehari 

saja.” Yang dimaksud disini adalah kemunculan penyesalan yang sangat 

besar. Bagaimana mereka menyia-nyiakan waktu yang pendek, 

menghabiskannya dalam keadaan lalai, bermain-main, berpaling dari 

perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, condong kepada hal-hal 

yang membahayakan mereka.  

Inilah, sekarang telah datang wakttu pembalasan (amalan), 

ancaman telah pasti, tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan, umpatan 

celaka dan kebinasaan. Sebagaimana Firman Allah, 

َل َكمۡ  يَن  قَالُواْ لَبِۡثنَا يَۡوًما أَۡو بَۡعَض يَۡوٖم فَسۡ  ١١٢لَبِۡثتُۡم فِي ٱۡۡلَۡرِض َزَدَد ِسنِيَن   قََٰ ِل ٱۡلعَآد ِ

َل نِن لَّبِۡثتُۡم نَِّلَّ قَِليَٗلِۖ لَّۡو أَنَُّكۡم ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن   ١١٣
 ١١١قََٰ

Terjemahnya : 

Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" 

Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka 

tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung". Allah berfirman: 
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"Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu 

sesungguhnya mengetahui".80 

 

Sedangkan Az zuhailiy menafsirkan ayat ini bahwa yaitu hari 

ditiupkannya sangkakala untuk yang kedua kalinya, yaitu tiupan untuk 

membangkitkan manusia, setelahnya mereka dikumpulkan untuk 

dihisab.Pada hari itu orang-orang jahat yaitu orang-orang musyrik dan yang 

gemar bermaksiat akan dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka 

dan tidak diampuni oleh Allah, mereka dalam kondisi mata dan wajah 

membiru karena ketakutan dan penyesalan mereka.81  

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hanya orang-orang beriman yang akan menemukan keselamatan 

pada hari kiamat 

2. Kehidupan di dunia ini sangat singkat dibandingkan dengan 

kehidupan akhirat. 

3. Semua makhluk akan berkumpul untuk perhitungan amalan pada 

Hari Pembalasan. 

4. Orang-orang berdosa akan dibangkitkan pada Hari Kebangkitan 

dalam keadaan ketakutan. 

 

 

                                                             
80 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
81 Tafsir Al- Munir / Wahbah az- Zuhaili ; penyunting, Malik Ibrahim, Author: 

Wahbah Az-Zuhaili|Malik Ibrahim, Publisher:Jakarta : Gema Insani, 2016 
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2. Nilai Akhlak 

 

Akhlak secara etimologi berasal dan kata khuluq dan jamaknya 

akhlak yang berarti budi pekerti, etika, moral.82A1- Ghazali menjelaskan 

bahwa khulq adalah suatu kondisi (hai‘ah) dalam jiwa (nafs) yang suci 

(rasikhah), dan dari kondisi itu tumbuh suatu aktivitas yang mudah dan 

gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.83 

Menurut Sidi Gazalba84, tindakan yang mengandung nilai akhlak itu 

ialah tindakan yang sadar atau yang disengaja. Tidak semua tindakan 

manusia dilakukannya dengan sadar atau sengaja. Jadi akhlak hanya 

menyangkut laku perbuatan manusia. Dan tidak pula segala laku 

perbuatannya itu mengandung nilai baik buruk, melainkan tindakan yang 

dilakukan dengan sadar dan mengetahui apa yang diperbuatnya. 

Nilai-nilai akhlak merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang 

terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai 

keislaman merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai 

tingkat budi (insan kamil).“Akhlak” adalah ilmu pengetahuan yang 

memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan 

manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dan seluruh usaha 

dan pekerjaan mereka. 

                                                             
82 Muhaimin, dkk.Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan.(Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 262 
83 Al-Ghazali.Ihya’ Ulumuddin Jilid IV.(Faisan : Jakarta Selatan, 1989) 
84 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (Jakarta: Bulan Bintang, 1981),hlm. 539 
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Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku 

manusia.Karena itu, selain dengan akidah, akhlak tidak dapat dipisahkan 

dengan syari’ah. Karena syari’ah mencakup segala aspek kehidupan 

manusia, maka ruang lingkup akhlakpun dalam islam meliputi segala 

aktivitas aspek kehidupan manusia, oleh karena itu, ruang lingkup akhlak 

sama dengan ruang lingkup ajaran islam. Secara garis besar Yunahar 

Ilyas85, membagi akhlak menjadi beberapa yakni: 

a. Akhlak kepada Allah 

b. Akhlak kepada sesama manusia, meliputi akhlak kepada Rasulullah 

SAW, orangtua, diri sendiri dan orang lain. Akhlak terhadap rasulullah, 

Akhlak terhadap orangtua, Akhlak terhadap diri sendiri, Akhlak kepada 

orang lain. 

c. Akhlak terhadap lingkungan sekitar 

Berikut ini adalah beberapa nilai akhlak yang terkandung 

dalam Surat Thoha. 

 

1. Menggantungkan Harapan Kepada Allah/Tawakkal 

a. Nilai moral berupa keimanan kepada Allah dalam Qs 

Thoha: 39-40 

هُ َزُدو ٞ ل ِي َوَزُدو ٞ لَّهُۥ  َوأَۡلقَۡيُت أَِن ٱۡقِذفِيِه فِي ٱلتَّابُوِت فَٱۡقِذفِيِه فِي ٱۡليَم ِ فَۡليُۡلِقِه ٱۡليَمُّ بِٱلسَّاِحِل يَۡسُخذۡ 

ن ِي َوِلتُۡصنََع َزلَىَٰ َزۡينِٓي   نِۡذ تَۡمِشٓي أُۡختَُك فَتَقُوُل َھۡل أَُدلُُّكۡم َزلَىَٰ َمن يَۡكفُلُهُۥِۖ  ٣٧َزلَۡيَك َمَحبَّٗة م ِ

                                                             
85 Yunahar Ilyas. Kuliah Akhlak. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1999), 

hlm, 82-90 
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 َ َك َكۡي تَقَرَّ َزۡينَُها َوََّل تَۡحَزَن  َوقَت ٓ أُم ِ َك نِلَىَٰ َك فُتُوٗنا  فَلَبِۡثَت فََرَجۡعنََٰ َك ِمَن ٱۡلغَم ِ َوفَتَنََّٰ ۡينََٰ ۡلَت نَۡفٗسا فَنَجَّ

ُموَسىَٰ   ١١ِسنِيَن فِٓي أَۡھِل َمۡديََن ثُمَّ ِجۡئَت َزلَىَٰ قََدٖر يََٰ  

Terjemahnya: 

Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah 

ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya 

diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. Dan Aku telah 

melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya 

kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku, (yaitu) ketika saudaramu yang 

perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah 

saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka 

Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak 

berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami 

selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan 

beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk 

Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa. 

 

 As Sadi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, Setelah 

menyebutkan karuniaNya yang tercurahkan kepada hamba dan RasulNya, 

Musa bin Imran dalam bentuk penguasaan agama, menerima wahyu dan 

risalah serta menjawab permohonannya, Allah mengingatkan 

kenikmatanNya yang terlimpahkan kepadanya pada masa pertumbuhan 

fisik dan perkembangan Thohapan-Thohapannya. 

Allah berfirman, “Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat 

kepadamu pada kali yang lain,” saat itu Kami mengilhamkan ibumu untuk 

meletakkanmu ke dalam sebuah peti (untuk dihanyutkan ke sungai) pada 

saat engkau masih berada di masa penyusuan lantaran takut kepada 

Fir’aun. Karena ia (Fir’aun) menitahkan penyembelihan anak laki-laki Bani 

Israil. Maka si ibu menyembunyikannya, dan benar-benar mengkhawatirkan 
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(keadaan) nya. Ia pun meletakannya di peti itu, selanjutnya, 

mengapungkannya di sungai, yaitu sisi sungai Nil Mesir. Allah 

memerintahkan sungai itu agar melontarkannya ke tepian dan 

mengondisikannya agar di ambil oleh orang yang paling bengis 

permusuhannya kepada Allah dan Musa. Ia (Musa) tumbuh berkembang di 

tengah anak-anaknya. Menjadi buah hati bagi orang yang melihatnya. 

Karena itu, Allah berfirman, “dan Aku telah mellimpahkan kepadamu 

kasih sayang yang datang dariKu.” Setiap orang yang melihat beliau, 

langsung menyukainya. “Dan supaya kamu diasuh di bawah (pengawasan) 

MataKu,” maksudnya engkau tumbuh di bawah pengawasan dan jaminan 

yang lebih agung dan lebih sempurna daripada perlindungan Dzat Yang 

Mahabaik, Maha Penyayang dan Mahakuasa untuk mendistribusikan 

kemaslahatan-kemaslahatan bagi hambaNya dan menyingkirkan bahaya-

bahaya dariNya? Tidaklah beliau melewati satu kondisi ke kondisi 

berikutnya melainkan pasti Allah-lah yang mengatur semua urusan itu untuk 

kebaikan Musa. 

Di antara bukti baiknya pengaturan Allah, adalah bahwa Musa ketika 

terjatuh di tangan musuhnya, maka ibu beliau sangat mengalami 

kegundahan. Hatinya kosong. Hampir saja berbicara tentangnya, 

seandainya Allah tidak meneguhkan sang ibu dan memantapkan hatinya. 

Dalam kondisi ini, Allah menghalang-halangi wanita-wanita yang 

ingin menyusui Musa. Ia tidak mau menerima susuan wanita mana pun, 

supaya tempat kembalinya adalah ibunya (sendiri) sehingga dia bisa 
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menyusuinya. Ia pun berada di sisi sang ibu, hingga (ibunya) menjadi tenag, 

tentram dan suka cita. Mereka mulai menawarkan beberapa wanita yang 

ingin menyusui Musa. Akan tetapi dia tidak mau menerima (susuan) satu 

tetek pun. Kemudian saudara perempuan Musa datang menawarkan, 

“Bolehkan saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya,” 

kepada sebuah keluarga yang akan menanganinya unttuk menggantikan 

kalian, mereka sungguh-sungguh akan memperhatikannya. “Maka Kami 

mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka 

cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia,” yaitu orang Qibthi. 

Ketika beliau memasuki perkotaan pada waaktu orang-orang terlena, beliau 

menjumpai dua orang lelaki bertikai. Salah satunya berasal dari sukunya. 

Sementara itu, yang lain berasal dari suku yang memusuhi, suku Qibthi, 

maka lelaki yang berasal dari kaumnya meminta pertolongan untuk 

menghadapi lawannya. Musa memukulnya, dan seketika itu langsung 

menewaskannya. Beliau berdoa kepada Allah dan memohon ampunan 

(dari tindakan tadi). Maka Allah mengampuninya. Setelah itu, beliau 

elarikan diri, tatkala menerima berita bahwa orang-orang mencarinya untuk 

membunuhnya. 

“Kami selamatkan kamu dari kesusahan,” dari hukuman dan dosa 

pemunuhan. “Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan,” 

Kami telah menguji dan menderamu dengan musibah. Lalu kami melihatmu 

dalam keadaan istiqamah (konsisten) di seluruh keadaan. Atau Kami telah 

memindah-mindahkan diriku dalam seluruh kondisi dan Thohapan hidup 
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sampai engkau meraih keberhasilan. “Maka kamu tinggal beberapa tahun 

di antara penduduk Madyan,” saat melarikan diri dari kejaran Fira’un dan 

pasukannya, yang berupaya membunuhmu. Setellah itu, engkau berjalan 

menuju Madyan dan sampai ke tempat itu dan menikah (dengan wanita) di 

sana. Engkau menetap di sana selama sepuluh tahun atau delapan tahun. 

“Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa,” 

maksudnya kemudian engkau tiba dengan kedatangan yang bukan 

kebetulan terjadi, tanpa disengaja atau pengaturan (dari Kami). Bahkan 

kehadiranmu itu bermula dari ketentuan takdir dan kelembutan Kami. Hal 

ini menunjukkan kesempurnaan perhatian Allah terhadap KalimNya (orang 

yang diajak bicara secara langsung), Musa.86 

Tawakal adalah bukti nyata dari iman dalam hati, yang sangat 

mendorong manusia untuk mengandalkan hanya kepada 

Allah.87Tawakkal adalah ukuran keimanan kepada Allah. Kata tawakkal 

sering diartikan sebagai sikap takwa kepada Allah tanpa keinginan 

untuk berusaha, atau sebagai sikap pasif menunggu apa yang akan 

terjadi, tanpa aktif atau berusaha untuk berhasil, dan tentu saja 

pemahaman seperti itu bisa disebut salah dan ini selalu digunakan 

sebagai alasan ketidakmampuan manusia untuk mencapai sesuatu 

atau melakukan pekerjaan; sikap ini menyebabkan orang salah 

                                                             
86 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
87Dede Setiawan et al., Tawakal dalam Al-Quran dan maknanya ketika bekerja 

denganPandemi covid19,Jurnal Studi Quran, Jurnal Studi Quran Vol. 17, tidak. satu,2021, 

halaman 1 
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memahami penerapan tawakal dalam kehidupan duniawinya; 

akibatnya, seseorang tidak mau berusaha dan bekerja, mengharapkan 

imbalan dari Tuhan, 88karena dengan ilmu, sikap amanah yang ada 

pada manusia tidak akan salah dalam penerapannya, karena ilmu 

memang mampu mengarahkan manusia ke arah yang jauh lebih baik, 

termasuk bagaimana ia memahami konsep tawakkal.89 

Prinsip yang harus kita ketahui dan yakini dalam berusaha adalah 

bahwa tidak ada kuasa selain kuasa Tuhan; setelah mencoba yang 

terbaik, kami menyerahkannya kepada Tuhan dan tidak menganggap 

sia-sia tentang upaya kami; jika konsep inilah yang menembus jiwa 

kita, kesuksesan akan mengiringi langkah-langkah perjuangan kita; 

ketika kita gagal, kita tidak perlu putus asa bahwa kegagalan adalah 

akhir dari semua usaha dan ikhtiar kita; Sebaliknya, kita harus 

bersegera menilai diri sendiri untuk mencari tahu alasan kegagalan 

sehingga bisa jauh lebih baik di masa depan. 

Nilai moral keimanan kepada Allah dalam Qs Thoha: 45-

46 

ِٓۖ نِنَِّني مَ  ١١قَاََّل َربَّنَآ نِنَّنَا نََخاُف أَن يَۡفُرَط َزلَۡينَآ أَۡو أَن يَۡطغَىَٰ   عَُكَمآ أَۡسَمُع قَاَل ََّل تََخافَا

١٢َوأََرىَٰ    

Terjemah : 

                                                             
88Arifn, Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 28. 
89 Abdul Goni, KONSEP TAWAKAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN 

TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM: Studi Banding Konsep Tawakal Menurut M. Quraysh 

Shihab dan Younan Nasution, An-Nuha Vol. 3, No. 1 Juli 2016, hal. 110. 
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Mereka berdua berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami 

khawatir dia akan segera menyiksa kami atau menambah kami 

melampaui batas." Allah berfirman: “Jangan khawatir kalian berdua, 

sesungguhnya Aku bersama kalian berdua, Aku mendengar dan 

melihat.” 

 

 Imad Zuhair Hafiz mengatakan bahwa Mereka mematuhi perintah 

suci ini, tetapi karena ketakutan yang menguasai perasaan mereka, mereka 

berkata: "Ya Tuhan kami, kami takut Firaun akan menyiksa kami atau 

menolak kami dan pesan yang kami sampaikan." Maka Allah segera 

menenangkan mereka berdua, menghilangkan rasa takut mereka dan 

menjanjikan pertolongan: “Jangan takut dengan kekejaman firaun, karena 

Aku bersamamu; Aku akan menjagamu, mendengar kata-katamu dan 

melihat semua yang terjadi.”90 

 Seperti yang dikatakan SadiMereka berdua berkata, "Ya Tuhan 

kami, kami benar-benar takut dia akan menyiksa kami," yang berarti bahwa 

firaun akan menyiksa kami sebelum kami memberinya pesan doa ini dan 

menunjukkan kepadanya bukti kebenaran pesan atau kehendak kami. dia 

akan melanggar, yang berarti bahwa dia akan semakin bangga dengan apa 

yang dia lakukan dan apa yang dia miliki dari kerajaan, kekuasaan, tentara 

dan pendukungnya.91 

 Wahba Az Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan mengatakan 

bahwa Musa dan Harun berkata, "Ya Tuhan kami, kami khawatir dan 

                                                             
90Tafsir al-Madin al-Munawwara / Markaz Tahim al-Quran di bawah bimbingan 

Syekh Prof. dr. Imad Zuhair Hafiz, Guru Besar Fakultas Al-Quran Universitas Islam 

Madinah 
91Tafsir al-Saadi / Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Saadi 
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takut akan bahaya Fir'aun ketika kami mengajaknya untuk berakidah 

dan mempersembahkan ibadah hanya kepadaMu dan kemudian Allah 

akan membalas mereka, jangan takut, karena aku akan bersamamu 

dengan bantuan dan perlindungan atasmu dan aku tahu dan 

mendengar apa yang terjadi padamu, dan aku tidak akan menyia-

nyiakan usahamu .Allah memerintahkan mereka berdua, yaitu Musa 

dan Harun, untuk menyampaikan seruan ini dengan hikmah dan Allah, 

yang akan melindungi dan menolong mereka dari segala mara bahaya 

yang mungkin menimpa mereka.92 

 

 Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelajaran tentang nilai pendidikan akhlak berupa ketaqwaan 

kepada Allah SWT dalam segala urusan kehidupan. 

2. Orang-orang yang beriman wajib bersandar hanya kepada Allah 

dalam segala urusan hidupnya, karena Allah mampu 

menyelesaikan segala persoalan dalam hidup ini. 

 

2 .Jujur 

a. Nilai moral berupa kejujuran dalam Qs Thoha : 61-62 

وَسىَٰ َوۡيلَُكۡم ََّل  تَۡفتَُرواْ َزلَى ٱللَِّه َكِذٗبا فَيُۡسِحتَُكم بِعَذَاٖبِۖ َوقَۡد َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ  قَاَل لَُهم مُّ

واْ ٱلنَّۡجَوىَٰ   ٢١ َزُزٓواْ أَۡمَرُھم بَۡينَُهۡم َوأََسرُّ ٢٢فَتَنََٰ  

Terjemahnya : 

                                                             
92Tafsir Al- Munir / Wahbah az- Zuhaili Jakarta : Gema Insani, 2016 
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 Musa berkata kepada mereka: "Celakalah kamu, jangan 

membuat kebohongan terhadap Allah, maka Dia akan menghancurkan 

kamu dengan hukuman." Sungguh, mereka yang mengarang 

kebohongan telah kalah. Maka mereka berdebat tentang urusan 

mereka di antara mereka sendiri dan merahasiakan pembicaraan 

(mereka). 

 

Muhammad Ali as shobuni menafsirkan ayat ini, Musa 

memperingatkan orang majus yang dibawa oleh firaun bahwa Allah 

akan menghukum dan menghancurkan mereka karena tindakan 

mereka, termasuk kekufuran kepada Dia, dan bahwa mereka adalah 

terkalahkan dan kecelakaan bagi mereka yang mengingkariNya.93 

Ibnu Katsir berkata menafsirkan ayat ini, ketika sesuatu tampak 

ada padahal sebenarnya tidak, Musa memperingatkan para dukun 

untuk tidak melakukannya karena Allah akan menghukum mereka atas 

aoa yang mereka lakukan dan menghancurkan mereka atas 

kebohongannya.94 

 

Dari kedua penafsiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah 

memerintahkan kita untuk jujur dalam setiap perkataan dan bertindak 

jujur, dan bahwa orang-orang yang berdusta berada dalam siksaan 

yang sangat pedih. 

 Pada dasarnya, bersikap jujur adalah sesuatu yang sangat baik 

bagi semua pihak. Beberapa manfaat jujur adalah sebagai berikut: 

                                                             
93 Muhammad ali  shobuniy, shofwatu tafasir, jilid 2, hal 218 
94 Ibnu Katsir, Tafsir al quran al adzhim, jilid 5, hal 265  
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1. Kehidupan seseorang akan lebih tenang dan bahagia jika ia 

jujur. 

2. Karena orang jujur dipandang sebagai orang yang layak dan 

dapat dipercaya, mereka biasanya berhasil dalam hidup. 

3. Kejujuran menguntungkan individu dan orang lain. 

4. Kebiasaan jujur akan membuat Anda lebih bertanggung 

jawab, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan dalam situasi 

penting. 

5. Jika seseorang jujur, orang lain akan merasa simpati dan 

simpati padanya. 

6. Kebiasaan mengatakan yang sebenarnya akan membantu 

Anda menghindari tindakan yang bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan pemerintah. Nepotisme, 

korupsi dan sejenisnya adalah beberapa contohnya 

3. Nilai moral kesabaran dalam QS Thoha: 130 

فَٱۡصبِۡر َزلَىَٰ َما يَقُولُوَن َوَسب ِۡح بَِحۡمِد َرب َِك قَۡبَل ُطلُوعِ ٱلشَّۡمِس َوقَۡبَل ُغُروبَِهاِۖ َوِمۡن َءانَآيِٕ 

١٣١ٱلَّۡيِل فََسب ِۡح َوأَۡطَراَف ٱلنََّهاِر لَعَلََّك تَۡرَضىَٰ    

Terjemah : 

 Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan 

bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum mathohari terbit dan 

sebelum terbenam, dan bertasbihlah pada waktu malam dan siang 

hari, agar kamu berbahagia, 

 



 

91 
 

 

Al Qurtubi mengatakan bahwa Allah memerintahkan para nabi 

untuk bersabar dengan kata-kata yang menyakiti mereka, seperti 

menuduh nabi sebagai dukun atau peramal, dan bahwa ajal mereka 

amatlah dekat.95 

 Wahbah Az Zuhailiy menafsirkan ayat ini, maka bersabarlah Wahai 

Nabi, atas apa yang dikatakan orang-orang Musyrik bahwa kamu adalah 

penyihir yang pendusta dan semacamnya. Tetaplah bertasbih, bertahmid 

dan melaksanakan shalat (shubuh) di setiap waktunya sebelum terbitnya 

maThohari, yaitu shalat fajar, shalat sebelum tenggelamnya maThohari, 

yaitu shalat ashar, shalat dari sebagian malam, yaitu shalat maghrib dan 

‘isya’, dan shalat di pertengahan siang (antara dua sisi atau di pertengahan 

siang hari) ketika maThohari cenderung kearah barat, yaitu shalat zhuhur, 

niscaya kamu akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu sesuatu 

yang bisa menyenangkan dirimu.96 

 

Dari kedua tafsir tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa 

Allah memerintahkan kita untuk bersabar dengan segala kekhawatiran 

yang kita dengar, dan siapa yang bersabar, Allah akan memberikan 

pahala berlipat ganda. 

4. Nilai moral kesabaran dalam QS Thoha: 132 

                                                             
95 Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi , jilid 11, 

hal 260 
96 al Tafsir al Munir Juz 15-16 : fi al aqidah wa al syari'ah wa al manhaj / oleh 

Wahbah al Zuhaili. Book. oleh Zuhaili , Wahbah Terbitan: Dar al Fikr, 1991. 
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ةِ َوٱۡصَطبِۡر َزلَۡيَهاِۖ ََّل نَسۡ  لَوَٰ ِقبَةُ ِللتَّۡقَوىَٰ  َوۡأُمۡر أَۡھلََك بِٱلصَّ  ١٣٢لَُك ِرۡزٗقاِۖ نَّۡحُن نَۡرُزقَُكۗ َوٱۡلعََٰ

Terjemahnya : 

Dan perintahkan keluargamu untuk mendirikan shalat dan 

bersabar dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta makanan 

kepada Anda, Kamilah yang memberi Anda makanan. Dan suatu hasil 

(baik) bagi orang-orang yang bertakwa. 

 

As Sadi menafsirkan ayat ini, Maksudnya himbaulah keluargamu 

untuk mendirikan sholat, doronglah mereka untuk shalat, baik yang wajib 

maupun sunnah. (Perintah kepada sesuatu, berarti memerintahkan segala 

sesuatu yang mana suatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali 

dengannya). Maka ia juga menjadi perintah mengajari anggota keluarga 

tentang perkara-perkara yang memperbaiki shalat dan merusaknya serta 

yang menyempurnakannya “dan bersabarlah kamu dalam 

mengerjakannya,” yaitu mengerjakan shalat dengan menegakannya 

dengan menyempurnakan batasan-batasan aturannya, rukun-rukunnya, 

[adab-adabnya], dan unsur khusyu’nya. 

Sesungguhnya hal itu berat dirasakan oleh jiwa manusia. Akan 

tetapi, sepatutnya seseorang memaksakan diri dan berusaha keras untuk 

mengerjakannya dan selalu bersabar dengan ibadah ini. Sesungguhnhya 

seorang hamba, jika dia benar menegakkan shalatnya sesuai dengan yang 

diperintahkan, maka dengan urusan agama yang lainnya, niscaya dia akan 

lebih menjaga dan tekun mengerjakannya. Jika dia menyia-nyiakannya, 

maka dia akan lebih menyia-nyiakan perintah agama yang lainnya. 
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Kemudian Allah (memberitahukan) tentang jaminan rizki bagi Rasululllah, 

agar perhatian kepadanya tidak menyibukkan beliau dari tugas menegakan 

agamaNYa.  

Allah berfirman, “Kami-lah yang memberi rizki kepadamu,” 

maksudnya rizkimu menjadi tanggungan Kami. Kami yang menanggung 

sebagaimana Kami bertanggung jawab atas rizki bagi semua makhluk. 

Bagaimana dengan orang yang melaksanakan perintah Kami dan sibuk 

dengan mengingat Kami?! (Sudah tentu Kami lebih menjaminnya). Curahan 

rizki Allah itu umum, merata bagi orang yang bertakwa dan tidak. Maka , 

seyogyanya diperhatikan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yang 

abadi, yaitu ketakwaan. Oleh karena itu, Allah berfirman, “Dan akibat (yang 

baik),” di dunia dan akhirat “adalah bagi orang yang bertakwa,” yang 

hakikatnya yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Siapa saja 

yang merealisasikannya, niscaya dia mendapatkan kesudahan yang baik. 

Seperti FIrman Allah "Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang 

yang bertakwa" (Al-A’raf:128).97 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai pendidikan akhlak berupa kesabaran. 

2. Allah memerintahkan kita untuk bersabar dalam ketaatan 

kepada-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. 

3. Perintah Allah untuk bersabar dan menerima nikmat apa pun 

                                                             
97 As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
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yang diberikan kepada kita, seperti dalam firman-Nya Al-

Baqarah: 216 

ٓ أَن تَۡكَرُھواْ َشيۡ ُكتَِب  ٓ أَن تُِحبُّواْ َزلَۡيُكُم ٱۡلِقتَاُل َوُھَو ُكۡرٞه لَُّكۡمِۖ َوَزَسىَٰ ا َوُھَو َخۡيٞر لَُّكۡمِۖ َوَزَسىَٰ

٢١٢ا َوُھَو َشر ٞ لَُّكۡم  َوٱللَّهُ يَۡعلَُم َوأَنتُۡم ََّل تَۡعلَُموَن  َشيۡ   

Terjemahnya : 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 

sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui. 

 

5. Perkataan Baik 

Nilai pendidikan berupa ucapan yang baik dalam Qs Thoha : 44 

١١فَقُوََّل لَهُۥ قَۡوَّٗل لَّي ِٗنا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَُّر أَۡو يَۡخَشىَٰ    

Terjemahnya : 

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 

lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". 

 

As Sadi menafsirkan ayat ini sebagai berikut, “Maka berbicaralah 

kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut,” yaitu 

perkataan yang enak (didengar), lunak, dengan kelembutan, persuasive, 

etika dalam tutur kata, tanpa unsur kekejian, pamer kekuatan dan 

kekerasan dalam perkataan, serta sikap kasar dalam tindakan. “Mudah-

mudahan,” melalui perkataan yang lembut “dia ingat,” tentang perkara-

perkara yang bermanfaat bagi dirinya hingga tergugah untuk 

mengerjakannya “atau takut,” akan segala sesuatu yang membahayakan 
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dirinya sehingga meninggalkannya. Sesungguhnya tutur kata yang lembut 

akan mengundang perubahan itu, dan omongan yang kasar akan 

melahirkan antipasti pada dirinya. Tutur kata yang lunak ini diperjelas dalam 

Firman Allah, 

"dan katakanlah (kepada Firaun): "Adakah keinginan bagimu untuk 

membersihkan diri (dari kesesatan)" Dan kamu akan kupimpin ke jalan 

Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?" (An-Naziat:18-19) 

 

Sesungguuhnya ungkapan di atas memuat sisi kelembutan dan 

kemudahan tanpa ada unsur keburukan yang sangat jelas sekali bagi orang 

yang merenunginya. Beliau memulai dengan kata “Apakah,” yang 

menandakan tawaran dan ajakan diskusi, yang tiada seorang pun 

membencinya. Beliau mengajaknya untuk menyucikan dan membersihkan 

diri dari kotoran-kotoran (maknawi), yang intinya adalah membersihkan diri 

dari kesyirikan yang bisa disambut oleh setiap akal yang sehat. Beliau tidak 

mengatakan, “Aku akan membersihkan dirimu.” Akan tetapi berkata, 

“engkau me.” Akan tetapi berkata, “engkau membersihkan diri,” engkaulah 

orang yang menjalankannya. Selanjutnya, beliau mengajaknya menuju 

jalan Rabbnya yang telah merawat dan mencurahkan kenikmatan padanya 

dengan kenikmatan lahiriah dan batiniah, yang sudah sepantasnya timbal 

baliknya yaitu rasa syukur dan mengingat nikmat-nikmat itu. Allah 

berfirman, “Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu agar kamu takut 

kepadaNya.” Ketika dia tidak mau menerima perkataan yang lembut yang 

keindahannya sanggup memikat hati, maka dapat diketahui bahwa 
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peringatan sudah tidak mempan lagi baginya. Allah pun menyiksanya 

dengan siksaan Dzat Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa.98 

  

Menurut Marwan Hadid, Yakni dengan lembut dan beradab, tidak 

membual (mengada-ada), tidak keras ucapannya dan tidak kasar sikapnya. 

Ucapan yang lembut dapat membuat orang lain menerima, sedangkan 

ucapan yang keras dapat membuat orang lain menjauh. Nabi Musa ‘alaihs 

salam kemudian mengikuti perintah Allah tersebut, dan ketika sampai 

kepada Fir’aun dengan lembut Musa berkata sesuai perintah Allah, “Adakah 

keinginanmu untuk membersihkan diri, dan engkau akan kuarahkan ke 

jalan Tuhanmu agar Engkau takut kepada-Nya?” (lihat surah An Naazi’at: 

18-19) sepeti inilah cara yang perlu dilakukan da’i, yakni perkataannya tidak 

menunjukkan paksaan, tetapi menunjukkan pilihan dan penawaran seperti 

dengan kata-kata, “Maukah? Mungkin? Barang kali?” dsb. 

 Karena hal ini lebih bisa diterima daripada perkataan yang terkesan 

memaksa atau mengajari, terlebih kepada orang yang lebih tua. 

Perhatikanlah kalimat tersebut, “Adakah keinginanmu untuk membersihkan 

diri…dst.” Kalimatnya tidak “Agar aku bersihkan dirimu?” tetapi 

“membersihkan diri?” yang menunjukkan biarlah ia memberihkan dirinya 

sendiri setelah mengingatkan sesuatu yang membuatnya berpikir. 

Kemudian Musa ‘alaihis salam mengajaknya kepada jalan Tuhannya yang 

                                                             
98As-Saadi, A.I. dan Abdurakhman, A.S. (2006). Taysir al-Karimir Rahman Fi 

Tafsiri Kalamil Mannan. Beirut: Muasasa al-Risala. 
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telah mengaruniakan berbagai nikmat yang nampak maupun yang 

tersembunyi, di mana nikmat-nikmat itu sepatutnya disyukuri dengan 

mengikuti perintah-perintah-Nya. Namun ternyata Fir’aun tidak menerima 

nasehat yang lembut itu, maka semakin jelaslah, bahwa peringatan tidak 

bermanfaat baginya, sehingga pantas jika Allah menghukumnya.99 

 

 Dari penafsiran ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran dari 

kisah Musa dan Harun, yang diperintahkan untuk berdakwah kepada 

Firaun dengan hikmah dan kelembutan, termasuk akhlak yang mulia, 

karena kata-kata yang lembut akan membuka pintu hati dan pikiran 

manusia. 

 

c. Implementasi penelitian dalam sistem pendidikan nasional 

a. Landasan Yuridis Pendidikan Islam 

Setiap bangsa memliki system pendidikan nasional, pendidikan 

nasional masing- masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh 

kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang 

tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh 

gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang 

memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, telah 

                                                             
99 Tafsir Hidayatul Insan, Marwan Hadidi bin Musa 2020 
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ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 

Sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka 

Pancasila merupakan pedoman yang menujukkan arah, cita-cita dan 

tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar system pendidikan nasonal 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana 

termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga 

pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Selain 

berdasarkan Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk 

membentuk manusia Pancasilais, yaitu manusia Indonesia yang 

menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perbuatan dan 

tingkah lakunya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Penghayatan dan pengamalan Pancasila tercermin dalam 45 

butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 

 Oleh karena itu, melalui system pendidikan nasional yang berdasar 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa 

Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai 

pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, 

mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun 

masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dimata 
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dunia. Bermartabat mengandung makna, memiliki harga diri, jati diri dan 

integritas sebagai bangsa.100 

Dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam 

UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan 

agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. 

Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam mengembangkan 

potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). 

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang 

Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat ( 1, 2 ) dijelaskan : 

(1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berpedomkan pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kubudayaan nsional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman.101 

                                                             
100 Hamzah Junaid, Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian 

Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional), 

Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012, 88 
101 Ibid 
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Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak 

mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.102 

Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-

benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan 

nasional memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosopis, sosilogis, 

yuridis dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional. 

Landasan Filosopis, Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada 

nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila yang 

telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap peserta didik melalui 

penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan 

jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan 

pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Lebih 

jauh lagi pencapaian suatu nilai budaya sebagai landasan filosofis 

bertujuan mengembangkan bakat serta minat dan kecerdasan dalam 

pemberdayaan yang seoptimal mungkin.103 

                                                             
102 Hamzah Junaid, Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan, hal. 88 
103 Rubino Rubiyanto, dkk, Landasan Pendidikan, Surakarta : Muhammadiyah 

University Press, 2003,hal. 17. 
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Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan 

filosopis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah 

pandangan tentang manusia Indonesia sebagai: (1) Makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya (2) Makhluk individu dengan 

segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala 

tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari 

segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan 

Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat 

global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.104 

Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan merupakan suatu 

proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi, yang 

memungkinkan dari generasi kegenerasi berikutnya mengembangkan 

diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada 

zamannya.105 Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang 

efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan 

menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarkat.106 

Landasan Kultural, landasan Pendidikan yang ketiga adalah 

Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, 

sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan 

pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-undang 

                                                             
104 Ibid 
105 Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, 2008, hal.96 
106 Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, ‘Pendidikan Inklusi Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam’, MODELING: Jurnal 

Program Studi PGMI, 5.1, 2018, 57–71. 



 

102 
 

 

RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 telah ditegaskan bahwa, pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan undang-

undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai 

hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan 

meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya 

pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebuadayaan masyarakat 

dimana proses pendidikan berlangsung.107 

Landasan Psikologis, landasan Pendidikan yang keempat adalah 

landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan 

manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang 

penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis 

merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Sebagai 

implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada 

peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati- hati dalam 

menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis 

besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang 

digariskan.108 

Landasan Ilmiah dan Teknologi, landasan Pendidikan yang kelima 

adalah Landasan Ilmiah dan Teknologi. Pendidikan serta ilmu 

                                                             
107 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS 
108 Hamzah Junaid, Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan, hal. 93 
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pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti 

diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain 

pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan 

pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi harus segera diimplementasikan oleh sistem 

pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan 

iptek ke dalam isi bahan ajar.109 

Landasan Yuridis, landasan Pendidikan yang terakhir adalah 

Landasan Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang 

utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat 

dikatakan sangat urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah 

perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang 

Pendidikan dan Kebudayaan.110 

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi 

dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun 

pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas 

pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan 

pendidikan nasional, yaitu : Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar 

Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas itu 

dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan 

pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang, dalam rangka 

                                                             
109 Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, hal. 113 
110 Ibid 
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mewujudkan pendidikan yang bermutu.111 Oleh karena itu, setiap tenaga 

kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar 

dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyeleenggaraan 

pendidikan sehari-hari.112 

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama 

Islamdi sekolah mempunyai posisi yang cukup kuat. Dikatakan cukup 

kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan 

secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada 

beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan rujukan bahwa 

pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional. 

Pertama, Pancasila sebagai dasar ideal bangsa dan negara, 

sekaligus sebagai dasar ideal pendidikan nasional Indonesia. Pancasila 

sebagai falsafah Negara dan dasar ideal Bangsa Indonesia, pada 

hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai-nilai dasar yang termaktub dalam 

Pancasila yaitu sebagai berikut ini (1) Nilai Ketuhanan (2) Nilai 

kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh 

rakyat Indonesia. Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai 

Ketuhanan merupakan nilai yang paling mendasar dan pertama 

                                                             
111 Zamroni Hasan Baharun, Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard, 

Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017, hal. iii 
112 Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, hal. 117 
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dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti bahwa pendidikan 

nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat 

penting dan strategis dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Di 

sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk 

menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah. 

Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang 

dijunjung tingi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam.113 

Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD’45) merupakan 

landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 

ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia 

berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-

masing. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi lima 

agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978). 

Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak 

yang jelas dan bebas untuk menumbuhsuburkan keyakinan dari agama 

yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti 

mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk 

mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional.114 

                                                             
113 Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 

1, Juni 2009, 14 
114 Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, hal. 14 
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Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 

2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan 

Nasional di Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan 

Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin 

kuat. Pada pasal 12 bagian (1) undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama 

kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru 

agama yang sesuai degan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak 

pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat (1) disebutkan 

bahwa ’kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, 

ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah 

raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para 

guru Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk 

mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam di 

sekolah.115 

b. Implementasi Pendidikan Islam (Akidah dan Akhlak) Dalam 

Sistem Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Adapun Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 

adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

                                                             
115 Ibid, hal. 15 
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agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan 

nasional merupaka Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan 

pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) 

dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. (c) Pasal 4 ayat (1) 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukkan bangsa.116 

(d) Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan 

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai 

dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang 

mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang 

diskriminatif. (e) Pasal 15 adapun Jenis pendidikan yang mencakup 

                                                             
116 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal 

Dinamika Ilmu, 167 

 



 

108 
 

 

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi,keagamaan, dan 

khusus. (f) Pasal 17ayat (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar 

(SD) dan madrasah ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), 

atau bentuk lain yang sederajat. (g) Pasal 18 ayat (3) Pendidikan 

menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasahaliyah 

(MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (h) Pasal 28 ayat (3) Pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak 

(TK), raudatul athfal(RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu 

jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat dengan 

taman kanak-kanak (TK) diberi nama raudatul athfal (RA), sekolah dasar 

(SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama 

(SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas 

(SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah 

kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).117 

(i) Pada Pasal 30 disebutkan tentang pendidikan keagamaan 

pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan (2) Pendidikan keagamaan berfungsi 

mempersiapkan peserta didik menjadianggota masyarakat yang 

                                                             
117 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, 

Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 12-16 
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memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 

menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat 

diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal 

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, 

pasraman, pabhaja samanera,dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini 

pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh 

pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga 

menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, 

madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur’an (TPA), majlis taklim) 

maupun informal (madrasah diniyah).118 

(j) Kemudian pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwasannya 

kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada 

Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. 

(k) Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan 

seterusnya (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat,pendidikan 

agama,   pendidikan kewarganegaraan danbahasa. (l) Pasal 55 ayat (1) 

terkait pendidikan yang berbasis masyarakat, semua masyarakat berhak 

menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan 

formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 

                                                             
118 Ibid 
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sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal-pasal tersebut 

merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam 

kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam 

merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan 

pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya 

pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang 

ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.119 

 

c. Tujuan Pendidikan di Indonesia sesuai UUD 1945 

Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan: 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang.” 

Pasal 31 ayat 5 menyebutkan; 

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menunjang tinggi nilai!nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” 

                                                             
119 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal 

Dinamika Ilmu, hal. 169 
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Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam UUD 

No 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreati, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

“keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia” dan “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. kalimat tersebut sangat jelas tertulis dalam Konstitusi 

kita (UUD 1945) yang merupakan hasil amandemen yang keempat UUD 

1945 dan merupakan tujuan negara Indonesia dibentuk jauh berbeda 

dengan tujuan negara lainnya. Hak warga negara untuk mendapatkan 

pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan 

melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga 

negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa 

Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan 

sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk 

menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Dari 

Undang-undang tersebut kita sudah dapat menyimpulkan bahwa 

sebenarnya target utama tujuan pendidikan Indonesia adalah ” 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia” , namun fakta 
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yang terjadi saat ini yang kita saksikan adalah bagaimana anak-anak kita 

berlomba untuk menjadi pintar dengan cara instan. 

Saat ini kita bisa melihat para orang tua begitu bangga apabila 

anaknya bisa fasih berbahasa inggris, pandai memainkan laptop, Ipad, 

pandai bermain gitar, piano, berenang dan kegiatan ekstra lainnya. 

Sementara sisi iman, ketakwaan dan akhlak tidak di isi dengan nilai-nilai 

agama yang kita anut. 

Meskipun mayoritas agama di Indonesia adalah Islam tetapi 

pelajaran agama Islam hanya diberikan tidak lebih dari 2 jam setiap 

minggunya. Tidak ada pelajaran bahasa arab dan pelajaran Al Quran bagi 

para siswa yang belajar di sekolah negeri. Bagi orang tua yang ingin 

anaknya dapat pelajaran agama maka mau tidak mau harus 

menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta atau sekolah plus Islami yang 

notabene biayanya sangat mahal sehingga hanya anak-anak yang orang 

tuanya mampu saja yang bisa bersekolah di sekolah tersebut. 

Anggaran pendidikan yang sudah dicanangkan dalam konstitusi 

yaitu sebesar 20% dari APBN atau APBD ternyata tidak ditargetkan untuk 

mencapai tujuan utama pendidikan yaitu “meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia” , Pemerintah lebih bangga dengan upaya 

meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendidikan dari pada mengejar 

kualitas akhlak mulia para siswa, sehingga pada akhirnya siswa Indonesia 

hanya pintar secara intelektual dan lahiriah tetapi mental dan iman serta 

akhlak rapuh. 



 

113 
 

 

Jika dilihat dari tujuan pendidikan akhlak seperti yang dijelaskan oleh 

Muhammad ‘Athiyyah Al-Abrasy adalah untuk membentuk orang-orang 

yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan mulia dalam 

bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan 

beradab, ikhlas, jujur dan suci. Hal ini mempunyai korelasi dengan tujuan 

pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam pasal 1 UU Sisdiknas 

tahun 2003.Selain itu, relevansi antara pendidikan akhlak dan pendidikan 

nasional juga terlihat dalam dua pandangan teoritis yang di mana 

pandangan teoritis yang pertama berorientasi pada kemasyarakatan, yaitu 

pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam 

menciptakan rakyat yang baik. Serta pandangan teoritis yang kedua lebih 

berorientasi pada individu yang lebih memfokuskan diri kepada kebutuhan, 

daya tampung, dan minat belajarnya. 

 

Perlu disadari bersama bahwa pada prinsipnya dunia pendidikan 

hari ini memikul beban besar berupa amanah pendidikan akhlak untuk 

masa depan. Maka dibutuhkan keseriusan yang besar pula untuk 

mentransformasikan serta menjadikan pendidikan akhlak sebagai jati diri 

bagi masyarakat maupun suatu bangsa, agar keseimbangan dan 

keselarasan antara pendidikan nasional secara umum dapat memperoleh 

hasil yang baik tanpa mengorbankan nilai-nilai akhlakul karimah. 
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Oleh karena itu semua pihak untuk sama-sama membangun serta 

mengembangkan potensi akhlak, etika, kecerdasan serta keterampilan 

generasi penerus tidak hanya dibebankan kepada lembaga maupun instiusi 

pendidikan semata, tetapi juga perlu kerja sama yang bersifat continue 

antara pemerintah, sekolah, guru, orangtua, serta masyarakat secara 

umum agar tercipta kehidupan bangsa yang cerdas, dan berakhlak mulia 

sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. 

Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. 

Kita bisa melihat sekarang ini korupsi semakin merajalela, 

pelanggaran hukum semakin banyak, tawuran semakin menggelora, 

pornografi semakin merebak, narkoba dimana-mana dan anak-anak kita 

sudah menjadi generasi instan yang target utama dan cita-citanya adalah 

menjadi kaya raya dengan cara instan. Anak-anak kita dicetak menjadi 

generasi yang sangat hedonis dan materialistik sehingga sejak dini sudah 

diarahkan untuk menggapai cita-cita yang juga berbau materi. Sangat 

sedikit anak-anak yang bercita-cita untuk menjadi guru ngaji atau ustad 

karena adanya pemahaman yang dibenturkan dengan materi sehingga 

anak-anak bercita-cita untuk menjadi sesorang atau profesi yang secara 

materi berlimpah dan banyak. 

Tentunya ini pekerjaan rumah buat kita semua, pekerjaan rumah 

yang harus dikerjakan secara beriringan antara keluarga dan Pemerintahan 

sekarang ini. Ada banyak solusi agar tujuan meningkatkan iman, takwa dan 
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akhlak mulia tersebut dapat segera terealisasi, diantaranya dengan 

membuat kurikulum pendidikan yang lebih besar untuk peningkatan akhlak. 

Mata pelajaran agama jamnya harus ditambah. Ada kelas khusus untuk 

baca Al Quran, Hadist dan bahasa arab khususnya bagi siswa muslim dan 

begitupun untuk siswa non muslim, sehingga anak-anak kita yang 

beragama Islam ketika shalat sudah paham dan fasih arti bacaan shalat 

dan arti Al quran dan banyak hal lain yang bisa disinkronkan agar tujuan 

pendidikan yaitu “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia” dapat tercapai. 

Upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan kembali kepada 

nilai-nilai akidah dan akhlak yang tercakup dalam Alquran terkhususnya QS 

Thoha. 

Semoga Allah SWT membantu bangsa kita agar menjadi lebih baik dalam 

akhlak dan kepribadiannya.120 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120http://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-

pendidikan-nasional/ 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil temuan yang telah penulis uraikan 

tentang nilai nilai pendidikan akidah dan akhlak perspektif Quran Surat 

Thoha dan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional maka 

dapat penulis paparkan secara umum beberapa poin penting yang menjadi 

kesimpulan atas kajian dalam penelitian tesis ini sebagai berikut: 

Pertama: Terdapat nilai-nilai pendidikan yaitu mulai dari nilai 

akidah yang berhubungn dengan keimanan kepada Allah,  kitab, 

rasul, dan hari kiamat, dan nilai akhlak meliputi tawakkal, jujur, 

sabar, bertutur kata baik dapat memberikan kontribusi yang 

positif terhadap kepribadian peserta didik. 

Kedua: Adanya implementasi nilai-nilai islam (akidah dan akhlak) 

terhadap pendidikan sekarang ini, di mana akidah merupakan 

pondasi yang mandasar bagi manusia, dia harus dijaga dan 

dikokohkan supaya tetap bersih dari kemusyrikan. Ketaatan 

kepada Allah merupakan pengabdian seorang hamba kepada 

Tuhan-Nya dan selalu mengerjakan amal-amal saleh sepanjang 

hidupnya dan tidak mengkonsumsi kecuali yang halal lagi baik. 

Begitu juga dengan akhlak mahmudah meliputi jujur, sabar, 

bertutur kata baik seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan 
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sehari-hari, nilai pendidikan ini selalu relevan baik dalam 

pendidikan maupun dalam kehidupan masyarakat, dimana 

akidah atau keimanan merupakan pondasi, dia harus dibuktikan 

dengan ibadah-ibadah yang akhirnya akan membentuk akhlak 

seseorang. Semakin baik dan semakin tinggi ibadah seseorang 

maka semakin tinggi nilai keimanannya, yang pada akhirnya akan 

melahirkan akhlak-akhlak yang mulia pada kehidupannya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian di atas, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran perbaikan dan peningkatan 

nilai pendidikan dalam rangka membentuk kepribadian peserta 

didik, yaitu: 

1. Kepada para pendidik, baik formal maupun non formal 

agar menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam Alquran, khususnya 

dalam surah Thoha 

2. Kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian 

seputar nilai-nilai pendidikan dalam Alquran khususnya 

surah Thoha agar memberikan nuansa baru dan sisi lain 

dari isi tesis ini 

3. Kepada masyarakat/para pembaca agar ikut berperan 
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serta dalam rangka membentuk kepribadian para generasi 

muda melalui nilai-nilai pendidikan yang ada dalam 

Alquran sehingga tujuan pendidkan Islam dan nasional 

terlaksana secara maksimal. 
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