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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan memiliki 

tujuan, Sehingga diharapkan dalam penerapan pendidikan mampu 

menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan mempunyai wawasn yang 

luas, sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirit 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
  

Pendidikan merupakan salaha satu sarana yang penting dalam usaha 

membangun sumberdaya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan 

yang pada akhirnya akan menciptakan dan membentuk disiplin hidup dan 

tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram. 

pendidikan merupakan tindakan secara sadar yang tujuanya untuk 

membangun fitrah manusia secara potensi sumberdaya insani menuju 

                                                             
1
 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemas yarakatan Kemasyararakatan (Bandung: Rafika 

Aditama, 2009), 7.  
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terbentuknya manusia seutuhnya. Urgensi pendidikan tersebut akan terasa 

manfaatnya ketika mampu memahami makna pendidikan yang terkandung 

di dalam sutu konsep pendidikan yang tepat, komperhensif, ideal, dan dapat 

di jadikan pedoman dalam mengaplikasikan yang terkait dengan pendidikan 

terutama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut hukum-hukum Islam, yaitu 

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam, memilih dan memutuskan serta 

berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.   

Menurut Burlian Somad Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

bertujuan membentuk tujuan individu menjadi makhluk yang bercorak dari 

berderajad tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya adalah 

mewujudkan pendidikan itu, yaitu ajaran Allah.
2
 Pendapat lain di 

ungkapkan dari Muhammad Fadhil al-Jamaliy menderfinisikan pendidikan 

Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peseta 

didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan 

kehidupan yang mulia.
3
 Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan yaitu pendidikan Islam upaya membimbing, mengarahkan, dan 

membina peserta didik yang dilaksanakan secara sadar dan terencana agar 

                                                             
2  Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1999), 9.   
3Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 31.   
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terbina sutu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
4
 

Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian 

dari para ilmuan. Hal ini disebutkan karena selain perannya yang sangat 

strategis dalam menigkatkan sumberdaya manusia.
5
  

Dalam pengertian umum metode diartikan cara mengajarkan sesuatu. 

Secara bahasa kata metode berasal dari bahasa yunani. Secara etimologi, 

kata ini berasal dari dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti 

memuali dan hodos berarti jalan atau cara.  

Menurut M.Quraisy Sihab metode pendidikan Islam yaitu mengartikan 

metode adalah jalan atau cara  untuk menuju sesuatu yang di inginkan atau 

yang di cita-citakan.  Tujuan yang inggin di capai dalam metode pendidikan 

Islam adalah mengarahkan agar memudahakn dalam pendidikan dan untuk 

memudahkan peserta didik untuk trasformasi pendidikan antara pendidik 

dan peserta didik gunan untuk membentuk manusia yang dibina adalah 

mahluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan immaterial (akal 

dan jiwa).  

Pembinaan akal menghasilkan ilmu, pembinaan jasmani menghasilkan 

keterampilan. Dengan pengembangan unsur-unsur tersebut terciptalah 

makhluk dwi dimensi dalam satu keseimbangan antara dunia dan akhirat, 

ilmu dan iman semua itu dalam Islam disebut dengan istilah adab al-din 

                                                             
4 Abuddi Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 340.  
5 Basuki dan  miftahul ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2007), 1.   
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dan adab al-dunya.
6
 Sedangkan menurut Ibnu Katsir metode Pendidikan 

Islam adalah metode cara. Metode pendidikan Islam diarahkan pada 

memudahkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan dapat 

menghasilakn pembelajaran yang kondusif dan yaman. Sesuai dengan 

firman Allah  dalam surat Ali Imran ayat 104 yaitu:  

   
   

 
 

  
   

       

   
Artinya:  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. 

(Q.S. Ali Imran: 104 )
7
 

 

Dari ayat di atas sudah jelas metode pendidikan Islam itu harus 

berorientasi pada memudahkan dalam pendidikan guna untuk untuk 

mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan dalam hasil belajar dan 

untuk membentuk suasaan dalam pembelajaran kondusif dan yaman. Dari 

pendapat kedua tokoh tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa, metode 

pendidikan Islam adalah alat yang hanya dapat di perguanakan untuk 

mencapai suatu macam tujuan saja.   

                                                             
6
 Ibid., 17. 

7
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 93.   
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Untuk itu, dalam kontek kajian mengenai konsep tujan pendidikan 

Islam, dari kedua tokoh tersebut perlu dikaji secara mendalam dan koparatif 

untuk diketahui perbandingan konsep pendidikan Islam dari masing-masing 

tokoh yaitu antara M.Quraish Shihab dan Ibnu Katsir karena dari kedua 

tokoh tersebut sama-sama mempunyai perhatian yang sangat besar didalam 

pendidikan Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara komperhensif 

dan mendalam tentang konsep yang beliau gagas untuk kemudian di jadikan 

pijakan dalam pelaksanakan pendidikan Islam.   

Dari latar belakang inilah penulis tertarik unutuk melakukan penelitian 

kepustakaan dengan judul: 

“Konsep metode Pendidikan Islam Dalam Al-Qur‟ān Surat Ali Imran Ayat 

104 Kajian Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah”   

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan ini dapat difokuskan 

pada tujuan pendidikan Islam yang berdasarkan dalam tafsir Ibnu Katsir 

dan tafsir al-Mishbah, dan dapat diambil rumusan masalah yaitu:     

Bagaimana metode pendidikan dalam Islam menurut al-Qur‟ān surat Ali 

Imran ayat 104 dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Mishbah?  

 

C. Tujuan Penelitian  



6 
 

 

 

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan diatas 

sebagai berikut:  

Untuk mengetahui metode pendidikan dalam Islam menurut  al-Qur‟ān 

surat Ali Imran ayat 104 dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Mishbah. 

D. Manfaat Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini tentunya akan mendatangkan suatu hasil, 

baik itu secara teoritis maupun praktis dan dari hasil tersebut diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian 

selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan 

sumbangan pengetahuan sebagai masukan dalam mengelola metode 

pendidikan Islam sehingga menghasilkan suatu output yang berkualitas 

baik dari keilmuan, sosial, maupun kereligiusan. 

 

2. Secara praktis  

a. Bagi pendidik 

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran 

didalam kelas dan seghingga metode didalam kelas bisa berubah ubah 

sehingga peserta didik tidak jenuh dan membosankan.  

b. Bagi peserta didik 
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Dapat dalam belajar dikelas menjadi menyenangkan dan tidak 

membosankan di dalam kelas dan suasana kelas menjadi 

menyenagkan.  

 

c. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian.  

 

E. Telaah Pustaka  

Hasil penelitian terdahulu mengenai konsep tujuan pendidikan Islam yang 

dapat penulis ungkapkan yaitu: 

1. Skripsi dengan judul “konsep tujuan pendidikan Islam perspektif 

Muhammad „athiyah al-abrasyi dan relevansinya dengan pendidikan 

berbasis karakter dan kewira usahaan tahun 2013 oleh Luky Arum  L. 

Ningtyas, mahasiswa program studi pendidikan Islam jurusan tarbiyah 

STAIN ponorogo. Skripsi ini membahas tentang  konsep tujuan 

pendidikan Islam perspektif Muhammad „athiyyah al-abrasyi dan 

relevansinya dengan pendidikan berbasis karakter dan kewira usahaan 

yang mengemukakan tentang materi pendidikan:  

(1) relefansi konep tujuan pendidikan Islam “ li kasbi al-„aisy” 

perspektif  M. Athiyah  Al-Abrasyi dalam kitab ruh al-tarbiyah wa al-

ta‟lim dengan pendidikan berbasis karakter dan kewirausaan,  
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(2) relevansi konsep tujuan pendidikan Islam “ li kasbi al-„aisy”  

perspektif  M. Athiyah  Al-Abrasyi dalam kitab ruh al-tarbiyah wa al-

ta‟lim dengan pendidikan berbasis karakter dan kewirausaan dan (3) 

relevasi konsep  tujuan pendidikan Islam “ li kasbi al-„aisy” perspektif  

M. Athiyah  Al-Abrasyi dalam kitab ruh al-tarbiyah wa al-ta‟lim 

dengan pendidikan berbasis karakter dan kewiraushaan.  

Dari penelitian yang dilakukan memunculkan hasil sebagai berikut: 

(1) konsep tujuan Pendidikan Islam “li kasbi risqi” perspektif  M. 

Athiyah Al-Abrasyi dalam kitab ruh al-tarbiyah wa al-ta‟lim memiliki 

relevansi  dengan pendidikan kewiraushaan. Sebab, didalamnya 

mengandung penanaman nilai-nilai mandiri, kreatif, berani mengabil 

resiko, berorentasi tindakan, kepemipinan dan kerja keras. (2) konsep 

tujuan pendidikan islam  li tahsil al-„ulum   prsfektif  M. Athiyah  Al-

Abrasyi dalam kitab ruh al-tarbiyah wa al-ta‟lim mempunyai relevansi 

dengan pendidikan karakter. Sebab, didalamnya mengandung 

penanaman karakter religius, rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, 

kerja keras, toleransi, bersahabat atau komunukatif, peduli sosial, jujur, 

cinta damai, menghargai prestasi, semangat kebangsaan dan cinta tanah 

air. (3) konsep tujuan pendidikan islam li hayah al-kamilah  prsfektif  M. 

Athiyah  Al-Abrasyi dalam kitab ruh al-tarbiyah wa al-ta‟lim  

mempunyai relevansi dengan pendidikan karakter. Sebab, didalamnya 
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mengandung ninai-nilai karakter religius, disiplin, tanggung jawab, 

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

menghargai prestasi, peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat 

kebangsaan, kreatif, kerja keras, rasa inggin tahu, gemar membaca dan 

peduli sosial.    

2. Skripsi dengan judul konsep tujun pendidikan Islam (studi komparasi 

pemikiran „Abd al-Rahman al-Nahlawi dan Syed Muhammad Nakurib 

Al Attas. Tahun 2013 oleh siti rohmaturrasidah ratnawati, mahasiswa 

jurusan pendidikan Agama Islam jurusan tarbiyah STAIN ponorogo.  

Sekrpsi ini membahas  konsep tujun pendidikan Islam (studi 

komparasi pemikiran „Abd al-Rahman al-Nahlawi dan Syed Muhammad 

Nakurib al Attas yang mengemukakan tentang: (1) apa persaman dan 

perbedaan konsep tujuan akhir (amis/ghoyat) pendidikan isalam dalam  

perspektif al-Nahlapwi dan al-Attas, (2) apa persaman dan perbedaan 

konsep tujuan umum (goals/ maqasid) pendidikan Islam dalam 

perspektif al-Nahlawi dan al-Attas, (3) apa persaman dan perbedaan 

konsep tujuan khusus (objektif/ahdaf) pendidikan Islam dalam perspektif 

al-Nahlawi dan al-Attas.  

Dari penelitian ini menghasilkan: (1) persamaan ghayatn pendidikan 

Islam prespektif al-Nahlawi dan al-Attas terletak pada tujuan transental 

dan horirzontal yang terkandung didalamnya serta orientasi tujuannya, 
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sedangkan perbedaanya tidak ada, (2) ada pun perbedaan maqasid 

pendidikan Islam perspetif al-Nahlawi dan al-Attas tidak ada, karena al-

Nahlawi tidak merumuskannya, sedangkan perbedan keduanya  adalah 

bahwa al-Attas memiliki rumusan maqasid  pendidikan Islam sedangkan 

al-Nahlawi tidak, (3) persamaan ahdaf pendikan Islam prespektif al-

Nhlawi dan al-Attas terletak pada orientasi pada tujuan dan arahnya, 

yaitu sama-sama berorientasi pada pengembagan individu dan 

masyarakat dan sama-sama mengarahkan pada rumusan tujuannya pada 

perananaman nilai baik pada peserta didik, sedangkan perbedaannya 

terletak pada muatan target yang terkandung didalam kedua rumusan 

ahdaf  pendidikan Islam al-Nahlawi dan al-Attas, dimana rumusan ahdaf 

pendidikan Islam al-Nahlawi lebih komperhensif dibandingkan dengan 

rumusan ahdaf pendidikan Islam  al-Attas.  

Dari penelitian terdahulu dan mengacu kepada penelitian yang 

sudah ada, penelitian yang saya buat ini membahas  tentang tujuan 

pendidikan Islam  sebagai pendidikan yang membentuk insan kamil, 

takwa kepada Allah (amal ma‟ruf dan mencegah yang mungkar). 

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan 

(comparative approach), yaitu mengkaji bidang keilmuan dengan cara 
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mengkomparasikan atau membandingkan berbagai pendapat atau aliran 

yang ada dalam ilmu tersebut, yaitu membandingkan tujuan pendidikan 

Islam dalam surat Ali Imran ayat 104 antara tafsir Ibnu Ktasir dengan 

tafsir Tafsir al-Mishbah sehingga dapat di ketahui persamaan dan 

perbedaannya.
8
   

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library 

research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang 

bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan, atau telaah yang di gunakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan 

mendalam terhadab ahan-bahan pustaka yang relevan.
9
  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan putaka yang dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Sumber primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan 

karya peneliti teoritis yang orisinil.
10

 Sumber bahan primer ini 

merupakan sumber data utama atau rujukan utama dalam 

                                                             
8 Abuddin Nata, Metodelogi Studi Islam  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 142. 
9 Hadari Nawawi, Penelitian Penerapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994),23.  

10 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan (Jakarta: 

Raja Grafindo, 1996), 83.  



12 
 

 

 

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis 

gunakan adalah:  

1) Syaikh Shafiyyurrahman al-Muharakfuri, Shahih Tafsir Ibnu 

Katsir jilid 2, (bogor: pustaka ibnu katsir, 2006), 524.  

2) M. Quraish Sihab. Tafsir al-Mishbah volume 2, (Ciputat: Lentera 

Hati  2000).  

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang di tulis dan di 

publikasikan oleh seorang penulis yang secara langsung melakukan 

pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia 

deskrisikan.
11

 Jadi sumber data sekunder merupakan buku-buku 

yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah 

dalam kajian ini, diantaranya yaitu:  

1) Ainuddin dkk,  Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui 

Pendidikan Agama Islam, yogyakarta: graha ilmu    

2) Azumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Morerenisasi 

Ditengah Tantangan Milinium III, Jakarta: kencana prenada 

media group 

3) Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhidiyat, Ilmu pendidikan 

Islam Bandung: CV Pustaka Setia, 2009 

                                                             
11 Ibid., 84. 
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4) Fatah Yasin, dimensi-dimensi Pendidikan Islam Malang: MUI-

Malang Press, 2008 

5) Fuad Ihsan, dasar-dasar pendidikan Jakarta: Rineka Cipta, 2008 

6) H.M. Arifin, Ilmu pendidikan Islam Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008 

7) Muhammad Mutahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, 

Yogyakarta: Tras, 2011 

8) Nur Ubiyati, ilmu Pendidikan Islam Bandung: Pustaka Setia, 

1997 

9) Sri Mminarti, Ilmu Pendidikan Islam Fakta teoritis-praktis dan 

aplikatif-normatif, Jakarta: Amzah, 2013 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kajian kepustakaan 

(library research), oleh karena teknik yang di gunakan adalah 

pengumpulan literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan objek pembahasan yang dimaksud.
12

  

Data-data yang ada dalam kepustakaan yang di peroleh, diolah dengan 

cara sebagai berikut
13

: 

                                                             
12 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rinika Cipta, 

1996),  234.   
13 Abddurahman fathoni,  metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi (Jakarta: PT asdi 

mahasatya, 2006), 112.  
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a. Editing, memeriksa kembali terhadap semua yang terkumpul terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan atau dengan yang 

lain. Dalam penelitian ini setelah seluruh data yang berkaitan dengan 

tujuan pendidikan Islam dalam surat Ali Imran ayat 104 dalam tafasir 

Ibnu Katsir dan tafsir al-Mishbah, baik dari buku-buku, skripsi dan 

yang lainnya di pilih kemudian kemudian dipilah atau dipriksa terlebih 

dahulu untuk menjawab tema penelitian.  

b. Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ditentukan yaitu tentang metode pendidikan Islam dalam 

surat Ali Imran ayat 104 dalam tafasir Ibnu Katsir dan tafsir al-

Mishbah, maka data tersebut disusun dalam sub-sub tema yang telah 

ditentukan agar mudah dipahami.  

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

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan 

menganalisis data yang sesuai tema tentang metode  pendidikan Islam 

dalam surat Ali Imran ayat 104 dalam tafasir Ibnu Katsir dan tafsir al-

Mishbah, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari tema 

pembahasan yang diteliti.   

4. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data, maka data 

tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam 

teknik analisis data sebgai berikut:  
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a. Analisis Deskriptif  

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan 

menyusun satu data, kemudian dikakukan analisis terhadap data 

tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, ganbar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan 

oleh penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.
14

  

b. Content analisys atau analisis isi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi (Content 

analisys).  Dimana data deskriptif hanya dianalisis macam ini juga 

disebut analisis isi. Pendapat ini seperti diungkapkan oleh weper dan  

menjelaskan bahwa penelitian isi adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan 

yang benar.
15

    

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab 

yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Secara rinci, sistematika tersebut 

adalah:   

                                                             
14 Lexi Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 11.  
15 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bina Aksara, 1997), 

85.  
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Bab pertama, adalah Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan 

gambaran global tentang isi penulisan penelitian ini yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.  

Bab kedua, kajian teori dan telaah pustaka. pada bab ini dipaparkan 

konsep tujuan pendidikan Islam yang mencakup tujuan pendidikan Islam, 

landasan filosofis tujuan pendidikan Islam, dan rumusan tujuan pendidikan 

Islam.  

Bab ketiga, temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

pendidikan Islam dalam al-Qur‟ān surat Ali Imran ayat 104 tafsir Ibnu katsir 

dan tafsir al-Mishbah meliputi biografi Ibnu Katsir dan M. Quraish Sihab dan 

isi kandungan tafsir Ibnu katsir tentang al-Qur‟ān surat Ali Imran ayat 104 

dan isi kandungan tafsir al-Mishbah tentang al-Qur‟ān surat Ali Imran ayat 

104.   

Bab keempat, anlisis data. Pada bab ini berisi analisis konsep metode 

pendidikan Islam perspektif Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir dan 

M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah. 

Bab kelima, penutup. yang terdiri dari keseimpulan dan saran-saran 

dari penulis.   


