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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak  dilahirkan membawa fitrah kesucian, namun fitrah tersebut 

berada dalam lubuk jiwanya. Orang tua (ibu bapak dan keluarga) dan 

lingkungan harus mampu mengembangkan dan menampakkan fitrah tersebut 

dalam dunia nyata. Penyimpangan atas fitrah tersebut merupakan pengaruh 

negatif dari mereka, khususnya ibu bapak. Dalam konteks ini, sangat populer 

sabda Nabi Muhammad saw. yaitu melalui al-Qur‟a>n dan as-sunnah.
1
 

Al-Qur‟a>n mengajarkan banyak hal. Didalamnya bisa diambil 

pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Setiap surat-surat dari al-Qur‟a>n 

mengandung banyak hikmah, pendidikan, pelajaran dan berbagai kebutuhan 

yang dibutuhkan umat manusia termasuk pendidikan karakter.
2
 al-Qur‟a>n 

yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sekaligus petunjuk 

untuk umat manusia kapan dan di manapun, memiliki pembagi macam 

keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain susunan bahasanya yang 

unik memesonakan sifat agung yang tidak seorang pun mampu 

mendatangkan hal yang serupa, bentuk undang-undang yang berkomprehensif 

melebihi undang-undang buatan manusia, memuat pengetahuan yang tidak 

bertentangan dengan pengetahuan umum dipastikan kebenaranya, memenuhi 

                                                             
1
 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Jilid 2, (Lentera Hati, Tangerang: 20011),  
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2  Abdullah Munir, Pendidikan karaktermembangun karakter anak sejak dari rumah 

(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010),  23 
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segala kebutuhan manusia.
3
 Dalam perspektif filsafat pendidikan, manusia 

merupakan sumber pengetahuan. Karena dari manusialah pendidikan 

dilahirkan pertama kali. Bahkan orang-orang sufi mengatakan “ Barang siapa 

ingin mengetahui sang pencipta, pelajarilah jiwa manusia”, (Man arrafa 

rabbahu arrafa nafsahu).
4
  

Terjadinya krisis Akhlak dan moral seperti sekarang sebagian 

bersumber dari kesalahan lembaga pendidikan nasional yang dianggap belum 

optimal dalam membentuk kepribadian peserta didik. Lembaga pendidikan 

kita dinilai menerapkan paradigma partialistik karena memberikan porsi 

sangat besar untuk tranmisi pengetahuan, namun melupakan pengembangan 

sikap, nilai dan perilaku dalam pembelajaran.
5
 Pendidikan yang menanamkan 

dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik sehingga 

mereka memiliki karakter luhur tersebut, menerapkan dan mempraktekkanya 

dalam kehidupanya, entah dalam keluarga dan warga Negara.
6
 

Di dalam kitab Al-Qur‟a>n banyak sekali pendidikan akhlak yang bisa 

diambil, diantaranya surat ad-Dhuha>. Di dalam Tafsir Al-Misbah karya M. 

Quraish Shihab. memberikan kemudahan kepada pembacanya untuk 

memahami makna yang tersirat di dalam al-Qur'a>n. Di samping itu Quraish 

Shihab menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al Qura>n dalam 

konteks kekinian dan masa post modern yang sangat sederhana serta sangat 

mudah dimengerti.  

                                                             
3
 Phil. Sahiron Syamsuddin, Filsafat Pendidikan Islam  (Yogyakarta:elSaQ Press,2010), 1 

4
 Anas Slahudin, Filsafat Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 92 

5
 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2 

6
 Syamsul kurniawan, Pendidikan karakter: Konsepsi dan Implementasnya secara terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (Yogyakarta: AR-Ruzz 

Media, 2013 
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 Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai objek kajian 

skripsi ini. Tafsir tersebut menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan 

yang tidak dijelaskan oleh tafsir yang lain diantaranya pendapat Al-

Biqa’i.Al-Biqa’i Berpendapat bahwa tujuan utama surat ini adalah 

menguraikan apa yang disebut pada akhir surah lalu (surah Al-Lail) 

bahwa yang paling bertakwa diantara seluruh orang yang bertaqwa adalah 

dia yang mutlak paling bertaqwa dalam pandangan keridhaan Allah, yakni 

Nabi Muhammad saw. Keridhaan-NYA tidak terputus bagi beliau didunia 

dan di akhirat. Ini disebabkan karena terhiasanya beliau dengan sifat-sifat 

sempurna yang merupakan sarana mengantar kepada tujuan, bagaikan ad-

Dhuha> yang merupakan cahaya matahari yang paling sempurna.
7
 

Bagaimana mungkin Nabi yang ummi (tidak pandai membaca dan 

menulis) petunjuk petunjuknya dan pikiran-pikiranya dikagumi, bukan 

hanya oleh generasinya tetapi oleh generasi-generasi berikutnya hingga 

kini, bahkan dinilai oleh banyak pakar sebagai manusia terbesar 

sepanjang sejarah kemanusiaan, ini didalam agama disebut “„Inaayatullah” 

(Pertolongan Tuhan) yang merupakan petunjuk dan anugerah kepada 

Nabi Muhammad saw.
8
 Kalau ada orang yang tidak pernah belajar tidak 

berpendidikan kemudian melakukan kesalahan-kesalahan atau 

mengemukakan pendapat-pendapat, maka semua orang akan menilai 

bahwa hal tersebut adalah wajar. Karena yang bersangkutan bukan 

seorang terpelajar. 

Keyatiman Nabi Muhammad saw membawa anugerah yang sangat 

besar, karena Allah telah menganugerahkan nikmat kepadanya maka 

brsyukurah dengan berbuat baik terhadap makhluknya. Maka adapun anak 

                                                             
7

 M. Quraish Shihab, Tafsir AlMishbah: Pesan, Kesan dan keserasihan Al-Qur’an 
( Jakarta:Lentera Hati2002), 323 

8
 Ibid, 338  
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yatim, maka janganlah berlaku sewenang-sewenang terhadapanya. Bukankah 

engkau telah merasakan betapa pahitnya  menjadi yatim.
9
 

Keyatiman merupakan faktor negatif bagi perkembangan jiwa dan 

kepribadian seseorang. Yatim di gambarkannya sebagai seorang yang 

mengalami penganiayaan dan perampasan hartanya, dan sebagai seorang 

yang tidak memperoleh pelayanan yang layak dan penghormatan. Sementara 

para pakar menyatakan bahwa pada umumnya yang membentuk kepribadian 

seseorang itu adalah ayah, ibu, sekolah (sumber materi pendidikan) dan 

lingkungan. 

Pendidikan akhlak berasal dari gabungan dua kata, yakni kata 

pendidikan dan akhlak. akhlak adalah bentuk tunggal (singular) dari jamak 

(plural) kata khuluq, dimana secara etimologis artinya adalah budi pekerti, 

perangai atau tingkah laku.
10

  Muh}ammad Abdulla<h Darra<z berpendapat 

bahwa akhlak sebagai sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi 

antara kecenderungan pada sisi yang baik (akhla<k al-kari<mah) dan sisi 

yang buruk (akhla<k al-madzmu<mah).
 11

 

Nilai-nilai akhlak itu seperti (a) seruan untuk berbuat baik kepada 

orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan 

memelihara hak orang lain, dan (b) larangan mencuri, berzina, membunuh, 

meminum minuman keras dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral 

                                                             
9
 Ibid, 341 

10 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), 242.  
11  Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, 73. 
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apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya.
12

 

Kalau kita amati fenomena kerusakan moral tidak hanya muncul 

ditengah-tengah orang yang tidak berprndidikan saja, tetapi justru terjadi juga 

pada orang-orang yang terpelajar. Di kalangan pelajar dan mahasiswa kita 

sangat sering disuguhi tentang berbagai jenis kenakalan mulai tawuran antar 

pelajar, demo-demo dengan kekerasan, penyalah gunaan narkoba, pergaulan 

bebas, perilaku penyimpangan seksual, pesta minum-minuman keras dan 

masih banyak perilaku negative lainya.
13

 

Terjadinya krisis akhlak seperti sekarang ini sebagian bersumber dari 

kesalahan lembaga pendidikan nasional yang dianggap belum optimal dalam 

membentuk kepribadian peserta didik. Lembaga pendidikan kita dinilai 

menerapkan paradigma partialistik karena memberikan porsi sangat besar 

untuk transmisi pengetahuan, namun melupakan pengembangan sikap, nilai 

perilaku dalam pembelajaran.
14

 Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta 

didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas tetapi juga membangun 

kepribadian berakhlak mulia. Saat ini, pendidikan di Indonesia dinilai oleh 

banyak kalangan tidak bermasalah dengan peran pendidikan dalam 

                                                             
12 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2012),132 
13

 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), 312 
14 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005), 2. 
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mencerdaskan para peserta didiknya agar berakhlak mulia. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.
15

  

Sering disamakan dengan budi pekerti. Seseorang dapat dikatakan 

berkarakter atau berwatak jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan 

yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya.
16

 

 Pendidikan adalah proses mendidik, membina, mengendalikan, 

mengawasi, mempengaruhi, dan mentransmisikan ilmu pengetahuan yang 

dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk membebaskan 

kebodohan meningkatkan pengetahuan, dan membentuk kepribadian yang 

lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
17

 Pendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh siapa saja, baik oleh anak, 

remaja, maupun orang tua.
18

 

Dalam latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam terkait pembahasan pendidikan moral yang terkandung dalam 

surat ad-Dhuha yang direlevansikan terhadap pendidikan pendidikan Karakter. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Yang Terkandung Dalam Q.S Ad-Dhuha< Dalam Tafsir Al-Misbah Karya 

M.Quraish Shihab Dan Relevansi Dengan Pendidikan Karakter” 

 

                                                             
15 Ahmad Muhammad Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Yogyakarta: 

Arruz Media, 2011), 15 
16  Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: 

Menggagas Plaform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik (Bandung:Cv  

YRama Widya, 2004), 19 
17

 Anas Slahudin, Filsafat Pendidikan, 22 
18

 HM. Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya:PT Usaha Nasional,1983),66 
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B. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa nilai-nilai pendidikan akhlak  yang terkandung dalam Q.S ad-

dhuha> ? 

2. Bagaimana Relevansi  pendidikan akhlak yang terkandung dalam dalam 

Q.S ad-Dhuha>  dengan Pendidikan karakter? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk meneliti nilai-nilai pendidikan ahklak yang terkandung dalam 

Qur‟an Surat ad-Dhuha> t? 

2. Untuk menjelaskan relevansi pendidikan  akhlak yang terkandung dalam  

Qur‟an surat ad-Dhuha> dengan pendidikan karakter? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam Qs. ad-Dhuha> 
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ayat  

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan konstribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat  dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat 

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam. 

b. Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid dalam 

memperdalam ajaran agama Islam. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman 

dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar. 

 

E. Kajian Teori  dan Atau Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu. 

Pendidikan adalah merupakan proses mendidik, membina, 

mengendalikan mengawasi memengaruhi, dan mentransmisikan ilmu 

pengetahuan yang dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk 

membebaskan kebodohan, meningkatkan pengetahuan, dan membentuk 

kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja 

secara interaktif dengan para peserta didik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang 

yang terlibat dalam pendidikan dengan demikian yang dikembangkan dan 

ditingkatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasanya bukan hanya anak didik, 
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melainkan para pendidik dan semua orang yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pendidikan.
19

 

Setiap tindakan dalam pendidikan tidak dengan sendirinya dapat 

menerapkan teori yang ada, Walaupun telah teruji berhasil dipraktikan 

ditempat/ negeri lain. Dalam melaksanakan pendidikan, kita harus 

memperhatikan si terdidik sebagai manusia unik dengan segala aspek 

kepribadianya, memperhatikan kepribadian pendidik, memperhatikan situasi 

dan kondisi lingkungan, tujuan yang akan dicapai yang bersumber pada 

falsafah dan pandangan hidup hidup manusia di mana pendidikan 

berlangsung 

Pendidikan memerlukan teori pendidikan, karena teori pendidikan 

akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Teori pendidikan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah 

dan tujuan yang akan dicapai 

2. Teori pendidikan berfungsi untuk mengurnagi kesalahan-kesalahan dalam 

praktik pendidikan. Dengan memahami teori, maka dengan menggunakan 

teori tersebut akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak 

boleh dilakukan. 

3. Teori pendidikan akan dapat dijadikan tolak ukur, sampai mana berhasil 

melaksanakan tugas dalam pendidikan.
20

 

Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi 

manusia cerdas tetapi juga membangun kepribadian berakhlak mulia. Saat ini 

                                                             
19 Anas Slahudin, Filsafat Pendidikan, 22  
20  Uyoh Sadullah, Pengantar Filsafat pendidikan (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit 

Indonesia, 2003), 2-3 
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pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan tidak bermasalah 

dengan peran pendidikan dalam mencerdaskan para peserta didiknya. Namun 

kurang berhasil dalam membangun kepribadian peserta didiknya berakhlak 

mulia. Oleh karena itu, pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan 

yang mendesak.
21

  

Pemahaman terhadap hakikat manusia dimungkinkan mempermudah 

manusia sendiri untuk berubah menuju perubahan yang terus berubah dengan 

kekuatan energi dari dirinya sendiri. Manusia bukan sekedar sadar, tetapi 

memiliki kesadaran untuk mengembangkan kesadranya sendiri secara sadar. 

Karena itu manusia sadar sebagai dirinya dan sekaligus sebagai orang lain. 

Manusia sadar betul tentang diri dan masa depanya. Tak ada yang bisa 

menyelamatkan dirinya selain kesadaran moral tentang hakikat hidup dan 

kehidupanya.
22

 

Muh}ammad Abdulla<h Darra<z mendefinisikan akhlak sebagai 

sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi antara kecenderungan 

pada sisi yang baik (akhla<k al-kari<mah) dan sisi yang buruk (akhla<k al-

madzmu<mah).
23 

Perkembangan moral seorang itu berkaitan erat dengan perkembangan 

social anak, disamping itu pengaruh kuat dari perkembangan pikiran, 

perasaan serta kemauan atas hasil tanggapan anak. Contoh: adanya kontak 

                                                             
21 Akhmad Muhammad Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Jogjakarta: 

Arruz Media, 2011), 15 
22 Murshidi, Moral Sumber Pendidikan (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011), 3 
23  Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, 73. 
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dengan orang lain, pada giliranya, akan muncul pula rasa untuk saling 

menghargai, saling tolong menolong dan lain-lain. 

Bagi seorang anak pengembangan moral itu akan dikembangkan 

melalui pemenuhan kebutuhan jasmaniah (dorongan nafsu fisiologi), untuk 

selanjutnya dipolakan mmelalui pengalaman dalam lingkungan keluarga, 

sesuai dengan niai-nilai yang diberlakukannya. Maka disinilah seharusnaya 

letak peranan uatama bagi orang-orang yang paling dekat atau akrab dengan 

anak ( terutama ibu) dalam memberikan dasar-dasar pola perkembangan 

moral anak berikutnya.
24

 

Materi pendidikan ini merupakan latihan membangkitkan nafsu-nafsu 

rubbubiyah (ketuhanan) dan meredam/ menghilangkan nafsu-nafsu 

syaithaniyah. 

Pada materi ini pesrta didik dikenalkan atau dilatih mengenai: 

1. Perilaku/akhlak yang mulia (akhlakul karimah/mahmudah) seperti jujur, 

rendah hati, sabar, dan sebagainya 

2. Perilaku akhlak yang tercela (akhlakul madsmumah) seperti dusta, takabur, 

khianat, dan sebagainya.
25

 

Pendidikan Akhlak atau nilai dapat disampaikan dengan metode 

lansung dan tak lanngsung, metode langsung mulai dengan penentuan 

perilaku yang dinilai baik, sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. 

Caranya dengan memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran tersebut, 

lewat mendiskusikan, mengilustrasikan , menghafalkan, dan mengucapkanya. 

                                                             
24 Abu Ahmadi dan Munawar Shaleh (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005),104 
25 Heri Jauhari, Fikih Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),16 
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Metode tak langsung tidak dimulai dengan perilaku yang diinginkan, tetapi 

dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat 

dipraktekkan. Keseluruhan pengalaman disekolah dimanfaatkan untuk 

mengembangkan perilaku yang baik.
26

  

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu yang ada relevensinya 

dengan  penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu itu antara 

lain: 

Ulyana Indah, tahun 2012 berjudul: Nilai-nilai pendidikan Akhlak 

Dalam Kitab “Bidayah” Al-Ghazali dan relevansinya dengan Pendidikan 

Karakter.  

Dalam kajian ini menggunakan metode content analisis atau analaisis 

ini, dengan jenis penelitian library research. Adapun rumusan masalah yang 

diangkat dalam kajian tersebut adalah: 

a. Apa saja nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab “Bidayat al-

Hidayah”karya Al-Ghazali? 

b. Bagaimana relevansi nilai pendidikan akhlak terdapat dalam kitab 

“Bidayat al-Hidayah” karya Al-Ghazali dengan pendidikan karakter? 

Kesimpulan: 

Adapun hasil Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang 

dilakukan, memunculkan hasil sebagai berikut:  

                                                             
26  Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan: Menemukan kembali Pendidikan yang 

Manusiawi (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), 5 
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1. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Bidayat al-Hidayah” adalah 

niat baik mencari ilmu ridhallah, menggunakan waktu yang baik, 

menjauhi larangan Allah, etika seorang pendidik, akhlak peserta didik 

menjaga kesopanan terhadap pendidik, menjaga etika terhadap orang tua, 

menjaga hubungan baik dengan orang awam, teman dekat, dan orang 

yang baru dikenal. Kesemuanya berorientasi pada pembinaan akhlak 

yang holistik yakni akhlak kepada Allah Swt. (habl min Allah), diri 

sendiri dan orang lain (habl min al-nas). 

2. Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Bidayat al-Hidayah” 

dengan pendidikan karakter adalah sebab didalamnya mengandung 

penananman nilai-nilai karakter religius, disiplin, tanggung jawab, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, toleransi, jujur, demokratis, 

menghargai prestasi dan peduli sosial. 

Nilai-nilai penddikan akhlak diatas adalah suatu upaya yang berusaha 

menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik baik nilai yang mengandung 

pengetahuan, kesadaran diri maupun tindakan. Selanjutnya peserta didik 

dihadapkan dapat merealisasikan, nilai-nilai tersebut melalui sikap, 

perasaan,perkataan dan perbuatan. Didalam Al-Qur‟an surat ad-Dhuha  

terdapat nilai moral yang menguraikan anugerah Allah yang telah 

dlimpahkanya kepada nabi Muhammad saw. Allah berfirman : 
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Artinya: 

1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, 

2. Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), 

3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu 

4. dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang 

sekarang (permulaan) 

5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu 

(hati) kamu menjadi puas. 

6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 

melindungimu? 

7. dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 

memberikan petunjuk. 

8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia 

memberikan kecukupan. 

9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-

wenang. 

10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. 
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11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan.
 27

 

Keyatiman yang merupakan factor negative bagi perkembangan jiwa 

dan kepribadian seseorang, sedikitpun tidak membreri dampak negative 

terhadap Nabi Muhammad saw, bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa 

keyatimanya justru merupakan anugerah yang sangat besar bagi beliau. 

Sementara pakar menuyatakan bahwa pada umumnya yangmembentu 

kepribadian seseorang adalah ibu, ayah, sekolah atau bacaan dan 

lingkumganya. Dalam kehidupan Rasulullah saw tidak satupun keempat 

factor diatas yang mempengruhi atau menyentuh kepribadian beliau. Ini 

disebabkan oleh perlindungan Allah. Dan Allah itu sendiri yang berkehendak 

untuk membentuk kepribadianya. Itulah sebabnya beliau dilahirkan dalam 

keadaan yatim. Bahkan walau ibunya masih hidup hingga beliau berusia 

enam tahun, namun beliau terbebaskan dari bentuk acauan pendidikan ibu. 

dengan dibawanya beliau kepedesaan jauh dari sang ibu. Selanjutnya guna 

melanjutkan beliau dari acuan bacaan atau sekolah, beliau ditakdirkan tidak 

pandai membaca dan menulis, dan dalam rangka perlindungan Allah jualah 

beliau dilahirkan dan besarkan dalam hitungan relative sangat terbelakang 

disbanding dengan masyarakat sekitarnya seperti, mesir, romawai, Persia, 

China dan lain sebagainya. Beliau mengembala domba di pedesaan guna 

menghindarkan beliau dari pengaruh kota Mekah. Sehingga dengan demikian 

tidak satu faktorpun dari keemapat factor tersebut diatas berperan dalam 

pemebentukan kepribadian beliau. Itu semua menjadi bukti bahwa 

                                                             
27

 Ad-Dhuha 1-11:596 
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sesungguhnya yang melindungi beliau dari pengaruh-pengaruh negative 

keyatiman adalah Allah SWT. 
28

  

Setelah menyebut tiga ayat tersebut yaitu ayat 6-8 diatas maka Allah 

menyebut juga tiga konskwensi-Nya dari penganugerahan itu. Allah 

berfirman: Karena Allah telah menganugerahkan kepadamu ketiga nikmat itu 

maka syukurilah, yakni dengan berbuat baik terhadap makhluknya Allah 

berfiman yang artinya: 

9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-

wenang. 

10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. 

11.  Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan. 

Setelah melakukan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai-

nilai pendidikan moral yang tedapat dalam Q.S ad-Dhuha >adalah pendidikan 

kejiwaan yang meliputi menjauhkan diri dari nafsu amarah dan pendidikan 

moral yang meliputi menyampaikan perkataan dengan sebenarnya,dan 

pendidikan social yang meliputi menyayangi dan menjauhi dari perbuatan 

Dzalim. 

 

F. Metode Kajian 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pada 

                                                             
28

 Quraish Shihab, Tafsir AlMishbah: Pesan, Kesan dan keserasihan Al-Qur’an,  335-336 
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laporan demikian peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh 

mungkin dalam bentuk aslinya. Hal ini hendaklah dilakukan seperti orang 

merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu.
29

  

Para peneliti  dapat memilih berjenis-jenis metode dalam 

melaksanakan penelitianya. Sudah terang, metode yang dipilih 

berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang 

digunakan, Desain penelitian harus sesuai dengan metodepenelitian yang 

dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok 

dengan metode penelitian yang digunakan.
30

 

Karena berdasarkan pada data-data kepustakaan, maka penelitian 

ini dapat diklasifikasikan dalam jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu telaah yang di laksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan, serta menjelaskan secara singkat 

mengapa pendekatan penelitian ini dapat digunakan.
31

 

2. Sumber Data 

Dalam Penelitian ini, Sumber data yang digunakan berasal dari 

berbagai literatur kepustakaan yang relevam daengan penelitian. Kitab 

Tafsir karangan M. Quraish Shihab yaitu Tafsir Al-Misbah sebagai sumber 

data Primer. Dan Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai 

sumber data sekunder. 

                                                             
29 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),  

28 
30

 Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, (Bogor, Penerbit Galia Indonesia, 2013), 44 
31  Jurusan Tarbiyah, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2014), 59 



 18 
  

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), 

maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data 

literer yakni penggalian bahan–bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang 

diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan lainnya, masing – masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan diatas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data–

data yang diperoleh dalam rangka pemaparan yang sudah ada yaitu 

tentang nilai–nilai pendidikan Akhlak yang terkandung dalam Q.S 

Ad-Dhuha dan relevansi Pendidikan Karakter 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil–dalil yaitu dengan 

analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap nilai–nilai pendidikan 

Akhlak yang terkandung dalam Q.S  ad-Dhuha> dengan relevansi 

Pendidikan Karakter sehingga diperoleh kesimpulan sebagai 

pemecahan dari rumusan yang ada.
32

 

                                                             
32 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), 112.  
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Sebelum menguraikan teknik pengumpulan data, berikut ini akan 

dijelaskan tentang subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif dikenal 

sujek penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk 

subjek penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk 

subjek penelitan. Ada yang megistilahkannya dengan informan 

memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan 

informan tidak diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas 

tersebut. Istilah lainya adalah partisipan. Partisipan digunakan, terutama 

apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara 

peneliti dangan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Ada 

juga yang tetap dengan istilah subjek.
33

 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam hal ini metode yang pembahasan yang dipakai oleh peneliti 

adalah menggunakan kajian analisis (Conten analisis) atau analisa isi yaitu 

tentang isi, pesan atau komunikasi terhadap literature-literatur yang 

relevan daengan pokok pembahasan. Artinya dalam penulisan ini, kajian 

difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan 

menelaah literature yang berstandart akademik, kemudian mencari makna, 

baik yang tersurat maupun tersirat. Dan mengumpulkan dan menyusun 

kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode sebabagai 

berikut:
34

 

                                                             
33

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV 

Pustaka,2009), 130 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996, 234 
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a. Metode Induktif  yaitu suatu proses berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yag kongkrit, kemudian dari 

fakta atau peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang besifat 

umum. 

b. Metode deduktif yaitu suatu pemikiran yang sifatnya umum kepada 

yang khusus dari dalil realitas Al-Qur‟an yang bersifat kulli yang 

bersifat dicari yang ada kaitanya dengan kependidikan termasuk 

diantaranya adalah surat Ad-Dhuha, kemudian dikaji, dipahami, 

dianalisa dan dilihat kembali dalam kenyataan sebagai  pengujian 

realitas penelitian.
35

 

c. Metode Conten Anlisis 

Metode Conten analisis adalah teknik system untuk menganalisis isi 

pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih daria pada itu terkait dengan 

konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik 

dalam dunia komunikasi. 
36

 

 

G. Sistematis  Pembahasan 

Agar pembaca mudah memahami gambaran atau pola pikiran penulis 

yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka sistematika pembahasan 

penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam 

pembahasan ini di paparkan secara detail dalam penulisan skripsi ini meliputi: 

                                                             
35 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2005), 90 
36 Imam Suprayoga dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT. 

Rajawali Rosda Karya, 2003), 71 
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latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori dan atau telaah pustaka, metode kajian dan analisa 

data. 

Dilanjutkan dengan dengan BAB II yang berisi tentang kajian Teori 

tentang pendidikan Akhlak dan pendidikan karakter. Sub bab pertama berisi 

tentang pendidikan Akhlak dan sub bab ke dua berisi tentang pendidikan 

karakter. Kedua sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi acuan 

untuk menjadi landasan dalam melaksananakan penelitian kajian pustaka. 

Sedangkan pada Bab III adalah paparan data-data yang berisi tentang 

“Tafsir Pendidikan Akhlak Dalam Q.S Ad-Dhuha> Dalam Tafsir Al-Misbah 

Karya M. Quraish Shihab”. 

Kemudian pada Bab IV merupakan pembahasan yang fokus pada 

pokok rumusan masalah. Yaitu analisis dari berbagai data yang diperoleh dan 

sekaligus menentukan titik temu yang merupakan sisi kesesuaian dari nilai-

nilai Pendidikan Akhlak Dalam Q.S ad-Dhuha> Dalam Tafsir Al-Misbah 

dengan teori mengenai pendidikan akhlak. Setelah itu, berlanjut pada analisis 

relevansi nilai pendidikan akhlak dalam Q.S ad-Dhuha>  dengan pendidikan 

karakter. 

Bab V adalah bab terahir yaitu penutup yang memuat kesimpulan 

hasil dari penelitian mengenai nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Q.S ad-

Dhuha> Dalam Tafsir Al-Misbah serta relevansinya dengan pendidikan 

karakter berbagai literature yang telah ditemukan. Selain itu juga 

mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari penulis. 
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