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ABSTRAK 

 

Muzakki, Muhammad Mushlih. 2016. Konsep Pendidikan Orang Dewasa Berdasarkan 

al-Qur‟an Surat Al-Kahfi Ayat 60-82 . Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Anwar Mujahidin, MA. 

Kata Kunci : Pendidikan Orang Dewasa 

Andragogi merupakan seni belajar yang digunakan untuk orang 

dewasa. Istilah “dewasa” di sini lebih ditafsirkan sebagai kedewasaan 
psikologis ketimbang dewasa dalam makna usia kronologis. Dengan 

demikian, istilah pedagogi dan andragogi dapat ditafsirkan sebagai label 

perlakuan dalam rangka pembelajaran bagi orang-orang yang dominan 

dengan ciri-ciri perilaku anak-anak atau dominan ciri perilaku 

kedewasaannya. 

Al-Quran sebagai kitab suci tidak hanya berisi pedoman hidup umat 

manusia tetapi juga terdapat konsep pendidikan orang dewasa, yaitu yang 

terkandung dalam surat al-Kahfi ayat 60-82, dalam penelitian ini masalah 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut. (1)Bagaimana hakekat pendidikan 

orang dewasa berdasarkan al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 60-82 ? (1) 

Bagaimana metode pembelajaran orang dewasa berdasarkan al-Qur’an Surat 
al-Kahfi ayat 60-82 ? 

Penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau library 

research adalah telaah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis 

dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Artinya, data 

dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan 

dengan pembahasan. Sesuai dengan penelitian di atas, peneliti menghasilkan 

kesimpulan yaitu: Hakikat pendidikan orang dewasa dalam al-Qur’an surat 
al-Kahfi adalah bahwa Nabi Musa dikatakan dewasa ketika Nabi Musa 

sebagai seorang murid juga dilibatkan dalam perencanaan pembelajarannya, 

dalam perencanaan tersebut terdapat Kesungguhan dan kematangan diri 

Nabi Musa, bahwa Nabi Musa bertekad untuk mencari guru tersebut sampai 

ketemu meskipun dalam waktu yang lama. Dalam pendidikan orang dewasa 

suasana pembelajaran yang diterapakan adalah suasana belajar yang 

menyenangkan dan menantang, seperti ketiga kejadian yang di alami oleh 

Nabi Musa ketika mengikuti perjalanan Nabi Khidir.  

Metode pembelajaran orang dewasa dalam al-Qur’an surat al-Kahfi 

ayat 60-82 adalah Metode pemeranan ini terdapat pada kisah Nabi Musa 

dengan Nabi Khidir yaitu ketika Nabi Khidir menyampaikan materi 

pendidikan tidak berupa tulisan, akan tetapi langsung pada praktek yang 

nyata, sehingga Nabi Musa langsung mengalami kejadian atau materi yang 

Nabi Khidir berikan. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan orang dewasa dalam konsep pendidikan disebut andragogi, 

secara etimologi berasal dari kata Andros atau aner yang berarti orang dewasa. 

Kemudian agogos berarti pemimpin. Andragogi berarti memimpin orang 

dewasa.
1
 Seni dan ilmu mengajar orang dewasa disebut andragogi. Istilah 

“dewasa” di sini lebih ditafsirkan sebagai kedewasaan psikologis ketimbang 

dewasa dalam makna usia kronologis. Dengan demikian, istilah pedagogi dan 

andragogi dapat ditafsirkan sebagai label perlakuan dalam rangka 

pembelajaran bagi orang-orang yang dominan dengan ciri-ciri perilaku anak-

anak atau dominan ciri perilaku kedewasaannya.
2
 

Andragogi merupakan seni belajar yang digunakan untuk orang 

dewasa. Ketika berbicara tentang andragogi, maka ada beberapa poin penting 

yang menjadi acuan antara lain yaitu belajar dari pengalaman, berfikir kritis, 

mandiri, serta belajar karena kebutuhan dan belajar dari pengalaman. 

Tujuan pendidikan orang dewasa ada dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan orang dewasa sangat bervariasi, 

tergantung pada visi dan misi lembaga yang menyelenggarakannya. Sebagai 

gambaran tujuan umum penulis akan menguti tujuan pendidikan nasional 

Indonesia yang dirumuskan oleh MPR, yaitu meningkatkan ketakwaan 

                                                           
1
Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 166. 

2
Sudarwan Danim, Pedagogi Andragogi dan Heutagogi (Bandung: Alfabeta, 2010), 127.  

 



 

 

terhadap tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar 

dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa.
3
 

Tujuan khusus yang akan dirumuskan dalam pendidikan orang dewasa 

harus lebih spesifik daripada tujuan umum yang telah disebutkan diatas. 

Disamping itu, suatu tujuan khusus pengajaran harus harus menyatakan 

perubahan prilaku. 

Orang dewasa mempunyai ciri-ciri khusus dalam melaksanakan 

pembelajaran yaitu :  

1. Memungkinkan timbul pertukaran pendapat. 

2. Memumgkinkan komunikasi timbal balik. 

3. Suasana belajar yang diharapkan adalah suasana belajar yang 

menyenangkan dan menantang. 

4. Orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormati. 

5. Mengutamakan peran peserta didik.
4
 

6. Orang dewasa belajar ingin mengetahui kekurangan dan kelebihannya.
5
 

                                                           
3
Suprijanto ,Pendidikan Orang Dewas dari teori hingga aplikasi  (Jakarta: PT.Bumi 

Aksara, 2007), 28. 
4
Soedomo, Pendidikan Luar Sekolah Ke Arah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat 

(Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,1998), 

44. 
5
 Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa dari teori hingga aplikasi,56. 



 

 

Dalam menggunakan pembelajaran berbasis andragogi perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip dan metode pembelajaran orang dewasa. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Orang dewasa memiliki konsep diri.  

2. Orang dewasa memiliki akumulasi pengalaman.  

3. Orang dewasa memiliki kesiapan belajar.  

4. Orang dewasa menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil belajarnya.  

5. Orang dewasa memiliki kemampuan belajar.  

6. Orang dewasa dapat belajar efektif apabila melibatkan mental dan fisik.
6

  

Allah menurunkan al-Qur’an tidak hanya berisi peringatan, ancaman, 

dan kabar gembira, tetapi juga mengandung banyak berita dan kisah teladan 

yang di dalamnya tersirat pesan berharga untuk kebaikan dan keselamatan 

hamba-Nya, Seperti kisah nabi musa yang penuh dengan nuansa pendidikan, 

kisah nabi musa diceritakan secara lengkap dalam al-Qur’an mulai dari beliau 

dilahirkan hingga beliau meninggal dunia.  

Salah satu dari kisah Nabi Musa yang terdapat dalam al-Qur’an adalah 

kisah perjalanan Nabi Musa dengan hamba Allah yang sholeh dalam al-

Qur’an surat al-Kahfi ayat 60-82. Dalam ayat tersebut diceritakan    

bagaimana Nabi Musa dewasa mendapat pelajaran dari hamba Allah yang 

shaleh. 

Latar belakang terjadinya kisah tersebut menurut sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhori diterima dari Said bin Jubair dia menerima dari 

                                                           
6
 Djadja Sudjana, Ilmu DanAplikasi Pendidikan (Bandug: PT Imperial Bakti Utama 

2007), 3. 



 

 

Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari berpidatolah nabi musa, lalu beliau ditanya 

siapakah manusia yang paling pandai? Beliau menjawab aku.
7
 Dalam 

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketika Nabi Musa berpidato 

menunjukkan bahwa Nabi Musa telah dewasa karena kedudukan Musa disitu 

sebagai seorang Nabi, yang berpidato terhadap kaumnya. 

Dengan demikian maka nampak bahwa dalam surat al-Kahfi ayat 60-

82 menggambarkan sebuah proses pendidikan antara orang dewasa yaitu 

antara Nabi Musa yang sudah dewasa dengan hamba Allah yang shaleh, al-

Qur’an sebagai kitab petunjuk tentu kandungan-kandungan konseptualnya 

menjadi pelajaran bagi kita semua dan berguna dalam kontek yang lebih 

sempit yaitu ilmu pendidikan.     

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara 

mendalam konsep pendidikan orang dewasa dalam surat al-kahfi ayat 60-82, 

yang akan dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul “ KONSEP 

PENDIDIKAN ORANG DEWASA BERDASARKAN AL-QUR’AN 

SURAT AL KAHFI AYAT 60-82 ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hakekat pendidikan orang dewasa berdasarkan Al-Qur’an 

Surat al-Kahfi ayat 60-82 ? 

2. Bagaimana metode pembelajaran orang dewasa berdasarkan Al-Qur’an 

Surat al-Kahfi ayat 60-82 ? 

                                                           
7
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 226. 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana hakekat pendidikan orang dewasa 

berdasarkan al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 60-82. 

2. Untuk mengetahui bagaimana metode pembelajaran orang dewasa 

berdasarkan al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 60-82.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana 

baru, khususnya dalam dunia pendidikan dengan ditemukannya konsep 

Andragogi dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi Ayat 60-82, sehingga dapat 

dijadikan sebagai rujukan oleh berbagai pihak dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat : 

a. Bagi dunia pendidikan penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi, 

acuan, bahan pengetahuan dan sebuah bahan perbandingan lebih 

lanjut dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, 

wawasan, dan ilmu pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur’an. 

 



 

 

E. Kajian Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

a. Pengertian andragogi 

Andragogi berasal dari kata Andros atau aner yang berarti 

orang dewasa. Kemudian agogos berarti pemimpin.andragogi berarti 

memimpin orang dewasa.
8
 Maka dengan demikian, andragogi 

dirumuskan sebagai suatu ilmu dan seni dalam membantu orang 

dewasa belajar.
9
 

Seni dan ilmu mengajar orang dewasa disebut andragogi. 

Istilah “dewasa” di sini lebih ditafsirkan sebagai kedewasaan 

psikologis ketimbang dewasa dalam makna usia kronologis. Dengan 

demikian, istilah pedagogi dan andragogi dapat ditafsirkan sebagai 

label perlakuan dalam rangka pembelajaran bagi orang-orang yang 

dominan dengan ciri-ciri perilaku anak-anak atau dominan ciri 

perilaku kedewasaannya.
10

  

Karena pengertian pedagogi adalah seni atau pengetahuan 

membimbing atau mengajar anak, maka apabila menggunakan istilah 

pedagogi untuk kegiatan pembelajaran bagi orang dewasa jelas tidak 

tepat, karena mengandung makna yang bertentangan. Pada awalnya, 

bahkan hingga sekarang, banyak praktik proses belajar dalam suatu 

pembelajaran yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya 

                                                           
8
 Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal, 166. 

9
 Zainudin Arif, Andragogi (Bandung: Angkasa, 1990), 2. 

10
 Sudarwan Danim, Pedagogi, 127.  



 

 

bersifat andragogis, dilakukan dengan cara pedagogis. Dalam hal ini 

prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidik anak dianggap 

dapat diberlakukan bagi kegiatan pembelajaran bagi orang dewasa.
11

 

UNESCO mendefinisikan pendidikan orang dewasa adalah 

keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isi, 

tingkatan, metodenya baik formal atau tidak yang melanjutkan 

maupun menggantikan pendidikan semula disekolah, akademi, dan 

universitas serta latihan kerja yang membuat orang yang dianggap 

dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuannya, 

memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau 

profesionalnya dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan 

perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara 

utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya 

yang seimbang dan bebas.
12

 

b. Asumsi pokok andragogi 

Malcolm Knowles dalam mengembangkan konsep andragogi, 

mengembangkan empat pokok asumsinya sebagai berikut : 

1) Konsep diri 

2) Peranan pengalaman 

3) Kesiapan belajar 
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 Triyo Suprianto, Sudiyono, Moh. Padil, Strategi Pembelajaran Partisipatori di 

Perguruan Tinggi (Malang: UIN-Malang Pres, 2006), 3. 

12
 Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa dari teori hingga aplikasi, 12. 



 

 

4) Orientasi Belajar.
13

 

c. Tahapan proses belajar andragogi 

Melalui proses belajar, seorang peserta didik yang tadinya 

tidak tahu suatu hal akan menjadi tahu. Proses belajar ini sebenarnya 

merupakan masalah yang kompleks. Dikatakan demikian karena 

proses belajar terjadi dalam diri seseorang yang sedang melakukan 

kegiatan belajar tanpa dapat terlihat secara lahiriah (terjadi dalam 

pikiran seseorang). 

Proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang 

belajar berlangsung melalui enam tahapan yaitu :
 14

 

1) Motivasi 

2) Perhatian pada pelajaran 

3) Menerima dan mengingat 

4) Reproduksi 

5) Generalisasi 

6) Menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan balik. 

2. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu yang penulis temukan diantaranya adalah 

skripsi yang ditulis oleh Eri Susanti (2010, STAIN Ponorogo) dengan 

judul  “faktor-faktor pendidikan dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 60-82 

(studi komparatif antara Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-

Misbah dan Hamka dalam tafsir al-Azhar)”. Dalam penelitian tersebut 
                                                           

13
 Triyo Suprianto, Sudiyono, Moh. Padil, Strategi Pembelajaran Partisipatori di 

Perguruan Tinggi. 3-8. 
14

 Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa  dari teori hingga aplikasi, 40-44. 



 

 

tergolong model penelitian tafsir yang menggunakan pendekatan analisis 

deskriptif yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggali sejauh 

mungkin produk tafsir yang telah dilakukan oleh ulama tafsir terdahulu 

baik bersifat primer maupun sekunder. Dalam menafsirkan surat al-Kahfi 

ayat 60-82 ini lebih menekankan perbandingan antara kedua mufassir.  

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah : 

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah 

disebutkan bahwa : 

a. Pendidik hendaknya menuntun dan membimbing anak didik dalam 

menuntut ilmu. 

b. Anak didik hendaknya bersungguh-sungguh mencurahkan perhatian 

dan tenaganya terhadap apa yang dipelajari. 

c. Materi yang dipelajari adalah pembocoran perahu, membunuh anak 

dan memperbaiki dinding rumah. 

d. Alat pendidikan adalah berupa alat material dan non material. 

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar disebutkan bahwa : 

a. Pendidik telah mengenal jiwa murid di awal pertemuan. 

b.  Anak didik hendaknya mengakui di hadapan guru bahwa banyak hal 

yang tidak dimengerti. 

c. Materi yang dipelajari adalah pembocoran perahu, membunuh ghulam 

dan memperbaiki dinding rumah. 

d. Alat pendidikan adalah berupa alat material dan non material. 



 

 

Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa persamaan faktor-faktor 

pendidikan antara kedua mufassir tersebut antara lain bahwa pendidik 

memiliki ilmu ladunny, anak didik memiliki ilmu kasby, tiga materi dan 

alat material dan non material. Adapun perbedaannya adalah tentang 

pengelompokan ayat, perawi yang diikuti, wadah bekal dan anak kecil 

yang dibunuh Khidir.   

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mahfud (2014, STAIN Ponorogo) 

dengan judul Konsep Interaksi Edukatif Dalam Perspektif al-Qur’an Surat 

al-Kahfi Ayat 60-82. Dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwasannya manusia tidak akan lepas dari orang lain, sebab antara satu 

dan yang saling membutuhkan dan bekerjasama. Kecenderungan manusia 

untuk berhubungan menimbulkan hubungan dengan dua arah yang disebut 

interaksi sosial. Adakalanya interaksi ini dikategorikan interaksi edukatif. 

Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam satu ikatan 

untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Di dalam al-Qur’an terdapat 

beberapa kisah salah satunya kisah pertemuan antara nabi Musa dengan 

Hamba Allah yang shaleh (Nabi Khidir) yang terdapat dalam surat alkahfi 

ayat 60-82. Kisah inilah yang kami teliti sebagai i‟tibar bagi pendidik dan 

anak didik, bagaimana etika dan sikap ketika interaksi berlangsung.  

Yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana tujuan 

interaksi edukatif dalam al-Qur’an surat al-Kahfi Ayat 60-68? 2) 

bagaimana metode Interaksi Edukatif dalam Al-Qur’an surat Al-Kahfi 

Ayat 60-68? 3) bagaiman evaluasi Interaksi Edukatif dalam Al-Qur’an 



 

 

surat al-Kahfi Ayat 60-68? Dengan interaksi dalam pendidikan. Penelitian 

ini merupakan penelitian library research dengan metode pengumpulan 

data menggunakan metode dokumentasi sebagai sebagai cara untuk 

mengumpulkan data peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, teori, buku, 

surat kabar, majalah yang berhubungan dengan pokok penelitian. 

Kemudian data tersebut dianalisi dengan analisis diskriptif. Dimana data 

terkumpul kemudian dianalisis secara non statistik.  

Hasil dari penelitian ini menujukkan : 1) tujuan interaksi edukatif 

dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 60-82 adalah agar nabi Musa 

mengetahui ada orang yang lebih pandai daripada beliau, dengan demikian 

sifat sombong yang ada pada nabi musa bisa hilang. 2) metode interaksi 

dalam alqur’an surat al-Kahfi ayat 60-82 adalah hamba Allah yang saleh 

selaku guru memakai metode ittiba‟  artinya muridnya harus mengikuti 

instruksi tanpa bertanya sebelum mendapat izin dari guru. 3)  eveluasi 

interaksi edukatif al-Qur’an  surat al-Kahfi ayat 60-82 tergolong unik 

sebab sebelum nabi Musa mengikuti sang guru yakni hamba Allah sholeh, 

nabi Musa sudah di evaluasi yakni dia tidak akan mampu mengikuti 

dengan sabar persyaratan yakni idak bertannya atas segala peristiwa yang 

dialami. Pada perjalanan tersebut nabi musa tidak mampu menahan tannya 

atas 3 perkara yang dialami. 

Dengan demikian judul skripsi KONSEP PENDIDIKAN  

ORANG DEWASA BERDASARKAN AL-QUR’AN SURAT AL 

KAHFI AYAT 60-82  belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. 



 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu 

berusaha menggali sedalam mungkin produk tafsir yang dilakukan oleh 

ulama-ulama terdahulu berdaarkan berbagai literature tafsir baik yang 

bersifat primer maupun sekunder.
15

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau 

library research adalah telaah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Artinya, data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari 

buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Kegiatan studi termasuk 

kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan tehnik 

penyajian deskriptif. 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

1) Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 2002 

2) Sayyid Quthub, Fi Zilalil Qur’an. Beirut: Darusy-Syuruq. 1992 

3) Hamka, tafsir Al-Azhar juz XV. Jakarta: Pustaka Panjimas, tt. 

b. Sumber data sekunder 

1) Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010. 
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 Moh. Nur Haki, Metode Studi Islam (Malang: UMM Press, 2004), 78-79. 



 

 

2) Sudarwan Danim, Pedagogi, Andragogi Dan Heutagogi. Bandung: 

Alfabeta, 2010. 

3) Zainudin Arif, Andragogi. Bandung: Angkasa 1990. 

4) Lunandi, Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: PT Gramedia 1989. 

5) Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2007. 

6) Sudiyono, Triyo Supriyanto, Padil. Metode Pembelajaran 

partisipatori di Perguruan Tinggi. Malang: UIN-Malang Pres, 2006. 

7) Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2007. 

8) Djadja Sudjana, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bandung: PT. 

Imperial BaktiUtama,  2007. 

9) Moh. Nur Haki, Metode Studi Islam, Malang: UMM Press, 2004. 

10) Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya: 

Usaha Nasional, 1982. 

11) S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, 

Bandung: Tarsito, 1992. 

12) Soedomo, pendidikan Luar Sekolah Ke Arah Pengembangan Sistem 

Belajar Masyarakat, Jakarta : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,1998  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan teknik studi 

dokumenter dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi 



 

 

documenter adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, Koran, 

majalah dan lain-lain.
16

 

Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, 

dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:
17

 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan diatas. 

b. Organization, yaitu menyusun data dan sekalaigus mensistematis data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu 

tentang konsep pendidikan orang dewasa dalam al-Qur‟an surat al-

Kahfi yang direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. 

Adapun permasalahannya meliputi hakikat pendidikan orang dewasa 

dalam al-Qur‟an surat al-Kahfi ayat 60-82. 

c. Penemuan Hasil Penelitian, yang melakukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan 

analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap konsep pendidikan 

orang dewasa dalam al-Qur‟an surat al-Kahfi sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif. Dimana data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis secara non statistik. Metode deskriptif yaitu usaha untuk 

mendeskripsikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, prosedur 

yang ada sedang berlangsung yang telah berkembang. Selanjutnya 

dianalisis dengan metode interpretasi yang berarti menyusun dan merakit 

atau merangkai unsur-unsur data yang ada dengan cara yang baru.
18

 

Metode ini digunakan dalam rangka untuk memperoleh arti dan makna 

yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang 

dilakukan.
19

 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Agar pembaca mudah memahami gambaran atau pola pemikiran yang 

tertuang dalam karya ilmiah ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini 

disusun sebagai berikut : 

Bab 1    : 

 

 

 

 

Merupakan bab pendahuluan, yang digunakan sebagai dasar atau 

pedoman dalam penulisan ini. Yang dipaparkan secara detail 

dalam penulisan skripsi ini meliputi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, manfaat kajian, kajian teori dan telaah hasil 

penelitian terdahulu, metode kajian dan sistematika pembahasan. 
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Bab II   : 

 

Bab III  : 

Bab IV : 

 

 

Bab V   : 

Berisi tentang konsep pendidikan orang dewasa, dan metode 

pembelajaran bagi orang dewasa. 

Berisi tentang kajian tafsir al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 60-82. 

Berisi tentang analisis tentang konsep pendidikan orang dan  

metode pembelajaran bagi orang dewasa berdasarkan al-Qur’an 

surat al-Kahfi ayat 60-82 

Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dalam 

pembahasan skripsi ini serta saran-saran terkait dengan hasil 

penelitian 

 

  



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Pendidikan Orang Dewasa 

Pendidikan orang dewasa dalam konsep pendidikan disebut andragogi, 

secara etimologi berasal dari kata Andros atau aner yang berarti orang dewasa. 

Kemudian agogos berarti pemimpin. Andragogi berarti memimpin orang 

dewasa.
20

 Maka dengan demikian, andragogi dirumuskan sebagai suatu ilmu 

dan seni dalam membantu orang dewasa belajar.
21. Istilah “dewasa” di sini 

lebih ditafsirkan sebagai kedewasaan psikologis ketimbang dewasa dalam 

makna usia kronologis. Dengan demikian, istilah pedagogi dan andragogi 

dapat ditafsirkan sebagai label perlakuan dalam rangka pembelajaran bagi 

orang-orang yang dominan dengan ciri-ciri perilaku anak-anak atau dominan 

ciri perilaku kedewasaannya.
22

 

Andragogi merupakan seni belajar yang digunakan untuk orang 

dewasa. Ketika berbicara tentang andragogi, maka ada beberapa point penting 

yang menjadi acuan antara lain yaitu belajar dari pengalaman, berfikir kritis, 

mandiri, serta belajar karena kebutuhan dan belajar dari pengalaman. 

Tujuan pendidikan orang dewasa ada dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan orang dewasa sangat bervariasi, 

tergantung pada visi dan misi lembaga yang menyelenggarakannya. Sebagai 

gambaran tujuan umum penulis akan menguti tujuan pendidikan nasional 
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Indonesia yang dirumuskan oleh MPR, yaitu meningkatkan ketakwaan 

terhadap tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar 

dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa.
23

 

Tujuan khusus yang akan dirumuskan dalam pendidikan orang dewasa 

harus lebih spesifik dari pada tujuan umum yang telah disebutkan diatas. 

Disamping itu, suatu tujuan khusus pengajaran harus harus menyatakan 

perubahan prilaku. 

Andragogi telah menempuh perjalanan relative panjang, yaitu sudah 

dikenal sejak lebih dari satu abad lalu. Yaitu pada tahun 1950-an. Andragogi 

esensinya adalah membantu orang dewasa agar mampu belajar dan menjadi 

pembelajar. Malcolm Knowles adalah bapak andragogi. Gelar ini dilabelkan 

kepadanya karena dia sangat peduli mengembangkan dan mengampanyekan 

andragogi. Tentu saja nenek andragogi adalah Alexander kapp, karena dia 

yang pertama kali melahirkan istilah itu.  

Malcolm Knowles merumuskan prinsip-prinsip layanan bagi 

pendidikan orang dewasa, seperti berikut ini. 

1. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari 

pengajaran mereka. Orang dewasa dapat mengarahkan diri untuk belajar 
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2. Pengalaman, termasuk kesalahan, menjadi fondasi dasar untuk belajar. 

Orang dewasa banyak belajar dari pengalaman. 

3. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang 

memiliki relevansi langsung dengan pekerjaannya atau kehidupan pribadi. 

Kegiatan belajar orang dewasa berorientasi pada tujuan yang relevan 

dengan kehidupannya. 

4. Belajar orang dewasa lebih berorientasi pada tujuan praktis ketimbang 

konten.
24

 

Teori Knowles tentang andragogi atau pendidikan orang dewasa 

merupakan suatu usaha untuk mengembangkan teori yang khusus 

diperuntukkan bagi pembelajaran atau membelajarkan orang dewasa. Knowles 

menekankan bahwa orang dewasa dapat mandiri dan mengharapakan 

mengambil tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. 

Program pembelajaran orang dewasa harus mengakomodasi aspek 

fundamental ini. Dari penjelasan ini makin nampak bahwa dewasa yang 

dimaksud utamanya kedewasaan atau sikap dewasa yang bisa ditampilkan 

oleh warga belajar. 

 Sejalan dengan uraian sebelumnya, Malcolm Knowles awalnya dalam 

mengembangkan konsep andragogi, mengembangkan empat pokok 

asumsinya, lalu asumsi kelima ditambahkan kemudian. Asumsi-asumsi yang 

dimaksud disajikan berikut ini :  
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1. Konsep diri 

Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang 

bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju kearah 

pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri 

dan mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara umum 

konsep diri anak-anak masih tergantung, sedangkan pada orang dewasa 

konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian inilah, orang dewasa 

membutuhkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu 

menentukan dirinya sendiri (self determination), mampu mengarahkan 

dirinya sendiri (self direction). Apabila orang dewasa tidak menemukan 

dan menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya 

penentuan diri sendiri dalam suatu pembelajaran, maka akan menimbulkan 

penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga 

mempunyai kebutuhan psikologis yang dalam agar secara umum menjadi 

mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan 

yang sifatnya sementara.  

Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktik 

pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana 

pembelajaran dan diagnosis kebutuhan serta proses perencanaan 

pembelajaran. 

2. Peranan pengalaman 

Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu, seorang 

individu tumbuh dan berkembang menuju kearah kematangan. Dalam 



 

 

perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai 

pengalaman pahit getirnya kehidupan, dimana hal ini menjadikan seorang 

individu sebagai sumber belajar yang sedemikian kaya, dan pada saat yang 

bersaman individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan 

memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi 

pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik 

transmittal seperti yang dipergunakan dalam pembelajaran konvensional 

dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada 

pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan “ Experiential Learning 

Cycle” (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman). 

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan 

penggunaan metode dan teknik pembelajaran. Maka dalam praktik 

pembelajaran lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah 

pendapat, kerja labolatori, studi lapangan, melakukan praktik dan lain 

sebagainya, yang pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peran serta 

atau partisipasi mahasiswa. 

3. Kesiapan belajar 

Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai 

dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh 

kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih 

banyak ditentukan oleh tuntunan perkembangan dan perubahan tugas dan 

peranan sosialnya. Pada seorang anak, belajar karena adanya tuntutan 

akademik atau biologisnya. Tetapi pada orang dewasa siap belajar sesuatu 



 

 

karena tingkatan perkembangan mereka yang harus menghadapi dalam 

peranannya sebagai anggota masyarakat seperti pekerja, orang tua atau 

pemimpin organisasi yang ada di lingkungannya masing-masing. 

Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam 

suatu pembelajaran tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran 

perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peranan 

sosialnya. 

4. Orientasi Belajar 

Asumsinya yaitu bahwa pada anak orientasi belajarnya seolah-olah 

sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat 

pada materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). 

Sedangkan pada orang dewasa mempunyai kecenderungan 

memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan masalah yang 

dihadapi (Problem Centered Orientation). hal ini dikarenakan belajar bagi 

orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam 

kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. 

5. Motivasi untuk belajar 

Sebagai orang dewasa motivasi untuk belajar adalah internal.
25

 

Yang dimaksud motivasi di sini adalah keinginan untuk mencapai suatu 

hal.
26

 Pada usaha mencari sumber pembelajaran dan guru yang 

professional, seorang siswa dituntut untuk memiliki semangat dan 
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motivasi yang kuat untuk menuntut ilmu, karena motivasi berperan 

sebagai daya gerak seseorang untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran maka motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

subjek belajar dapat tercapai.
27

   

Namun pada intinya motivasi motivasi merupakan kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan 

dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat 

tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar.
28

 

Selain itu perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya 

perbedaan perspektif waktu. Bagi orang dewasa belajar lebih bersifat agar 

dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan 

anak penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia 

lulus dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan pada anak, bahwa 

belajar hanya sekedar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah 
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yang lebih tinggi. Hal ini akan menimbulkan implikasi terhadap sifat 

materi pembelajaran bagi orang dewasa, yaitu bahwa materi tersebut 

hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan di dalam kenyataan 

sehari-hari.
29

 

Dalam istilah praktis andragogi berarti bahwa pengajaran untuk 

orang dewasa perlu lebih berfokus pada proses dan kurang pada konten 

yang diajarkan. Strategi seperti studi kasus, permainan peran, simulasi dan 

evaluasi diri biasanya dipandang paling bermanfaat. Dalam kaitan ini 

instruktur mengadopsi peran fasilitator atau sumber daya, bukan 

selayaknya guru atau dosen mengajar siswa atau siswa diruang 

konvensional.
30

   

Orang dewasa mempunyai ciri khusus dalam melaksanakan 

pembelajaran yaitu :  

7. Memungkinkan timbul pertukaran pendapat. 

8. Memumgkinkan komunikasi timbal balik. 

9. Suasana belajar yang diharapkan adalah suasana belajar yang 

mneyenangkan dan menantang. 

10. Orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormati. 

11. Mengutamakan peran peserta didik.
31

 

12. Orang dewasa belajar ingin mengetahui kekurangan dan 

kelebihannya.
32
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B. Metode Pembelajaran Orang Dewasa 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal.
33

 Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

proses interaksi edukatif antara anak didik dengan pendidik. Salah satu 

indicator interaksi edukatif adalah apabila interaksi tersebut dilakukan secara 

terencana, terkendali, ada sesuatu atau bahan yang akan disampaikan dan 

dapat dievaluasi dalam suatu sistem.
34

 

 Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 

pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.
35

  

Banyak metode yang diterapkan orang dalam program pendidikan 

orang dewasa. Metode apapun yang dipilih, hendaknya dipertimbangkan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir, yakni agar peserta memperoleh 

suatu pengalaman belajar yang paling bermanfaat. Suatu kesalahan apabila 

pembimbing menentukan penggunaan suatu metode hanya karena 

dianggapnya paling mudah baginya sendiri, atau hanya karena memancing 
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kekaguman para peserta didik, atau hanya karena ia sendiri menyenangi 

metode tertentu. 

Pemilihan metode hendaknya ditentukan oleh tuuan pendidikan, yang 

pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua jenis : 

1. Ada proses belajar yang dirancang untuk membantu orang menata 

pengalaman masa lampau yang dimilikinya dengan cara baru, yang 

membantu individu untuk dapat lebih memanfaatkan apa yang sudah 

diketahuinya, tetapi kurang disadarinya. 

2. Ada proses belajar yang dirancang untuk memberikan pengetahuan baru, 

keterampilan baru, yakni mendorong individu meraih lebih jauh dari pada 

apa yang menjadi anggapannya.
36

 

Beberapa metode pendidikan orang dewasa diantaranya adalah : 

1. Ceramah dan alat peraga 

Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya 

searah, yakni dari penceramah kepada hadirin. Penceramah biasanya 

dipilih orang yang dianggap ahli dalam bidangnya. 

Alat peraga adalah alat yang dipakai untuk membantu dan berperan 

besar sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Penggunaan alat 

peraga ini bertujuan untuk memberikan wujud yang nyata terhadap bahan 

yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. 
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2. Diskusi  

Diskusi adalah kegiatan manusia yang alamiah. Suatu kegiatan 

yang menarik, kreatif dan mengasikkan. Dalam suatu diskusi para 

pesertanya berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya, sehingga 

menimbulkan pengertian pada diri sendiri, pada pandangan kawan-kawan 

diskusi, dan juga pada masalah yang didiskusikan. 

3. Pemeran 

Pemeran adalah suatu usaha untuk membantu para peserta 

mengalihkan suatu masalah belajar yang tertulis kedalam praktek. Bagi 

orang dewasa, pemeranan merupakan metode belajar yang banyak 

manfaatnya. Masalah dapat dihayati dari dimensi lain. Dapat dicoba 

tingkah laku lain dari pada yang biasa bagi diri sendiri secara aman. 

Pemeranan menimbulkan gambaran yang lebih Nampak dan nyata, 

terutama tentang perilaku manusia serta segala akibatnya.
37

 

Knowles membagi kebutuhan dasar manusia atas beberapa macam, 

diantaranya : 

1. Kebutuhan fisik, kebutuhan ini yang paling mudah dilihat. Dalam 

hubungan dengan pendidikan, maka kebutuhan itu meliputi kebutuhan 

untuk melihat, mendengar, beristirahat. Jika tulisan terlalu kecil, suara 

terlalu pelan, jika kursi terlalu keras orang cenderung tidak merasa 

senang, sehingga tidak dapat mengkonsentrasikan dirinya kepada 
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belajar. Kebutuhan fisik merupakan sumber motivasi pada sebagian 

tindakan manusia. 

2. Kebutuhan berkembang, kebutuhan untuk berkembang ini adalah 

merupakan dorongan yang kuat untuk belajar, karena pada dasarnya 

pendidikan adalah perkembangan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, sikap dan minat. Belajar sesuatu yang baru akan 

memberikan rasa berkembang bagi seseorang. 

3. Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru, manusia sering 

melakukan cara yang berlawanan dengan kebiasaan untuk mencari 

pengalaman baru. Adanya kebutuhan untuk mencari pengalaman baru 

ini, maka seseorang didorong untuk mencari kawan baru, minat baru, 

cara baru dan gagasan baru. 

4. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan. Setiap manusia mempunyai 

kebutuhan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Keinginan ini 

mendorong orang untuk memperoleh kedudukan dalam kelompok 

sosialnya.
38

 

Belajar bagi orang dewasa menghasilkan perubahan perilaku, dan 

perubahan perilaku bergantung dari perubahan sikap dan penambahan 

pengetahuan serta keterampilan. Dalam dunia pendidikan guru memiliki 

peranan yang sangat penting pada kegiatan pembelajaran. Guru sebagai 

fasilitator, coordinator, transformator, bahkan agent of change dan 

pengelola jalannya pembelajaran yang aktif, kreatif, serta produktif, 
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merupakan faktor penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata. 

Pembelajaran akan baik jika disampaikan oleh guru yang baik, guru yang 

memiliki standar kompetensi. Pada proses pendidikan, guru tidak hanya 

menjalankan fungsinya sebagai pentransfer pengetahuan, tapi juga 

berfungsi untuk menanamkan nilai, serta berfungsi untuk menanamkan 

karakter secara berkelanjutan. Dalam terminologi islam, guru diistilahkan 

dengan murabby, satu akar dengan rabb yang berarti tuhan. Jadi peran dan 

fungsi guru dalam sistem pendidikan merupakan salah satu manifestasi 

dari sifat ketuhanan.
39

   

Adapun guru yang baik menurut al-Mawardi, sebagaimana yang 

dikutip Abuddin Nata, adalah guru yang tawadhu (rendah hati), menjauhi 

sikap ujub (besar kepala) dan memiliki rasa ikhlas. Selain itu dalam 

melaksanakan tugasnya seorang guru harus dilandasi dengan kecintaan 

terhadap tugasnya sebagai guru, kecintaan ini akan benar-benar dan 

berkembang apabila keagungan, keindahan dan kemuliaan tugas guru itu 

sendiri benar-benar dapat dihayati.
40

    

 maka dapat dikatakan bahwa fungsi seorang pembimbing 

mencakup sebagai :  

1. Penyebar pengetahuan pada waktu ia mengusahakan 

penyampaian informasi dan pengetahuan kepada kelompok 

belajar. 
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2. Pelatih keterampilan, pada waktu ia bermaksud memberikan 

tambahan keterampilan baru, melalui praktek yang mengajak 

peserta untuk belajar sambil mengerjakan. 

Evaluasi adalah  suatu proses merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif 

keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan 

evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan 

untuk memperoleh informasi atau data untuk dibuat suatu keputusan.
41

 

Belajar dipandang sebagai sebuah siklus yang bisa diulang dengan 

kecepatan yang lebih meningkat. Setiap siklus selesai yang kita harapakan 

adalah semakin bertambah luas dan mendalam pengalaman murid. 

Sehubungan dengan hal ini evaluasi bukanlah merupakan tahap akhir dari 

proses belajar, tetapi merupakan satu fase atau tahap memperlebar siklus 

belajar itu sendiri. Yang kita evaluasi meliputi pengukuran terhadap 

perubahan, harapan peserta sebelum program berlangsung, selama dan 

sesudah progam itu selesai.
42

  

Dalam pendidikan orang dewasa metode evaluasinya harus 

mencerminkan kehendak bebas yang sama seperti proses belajarnya. 

Metode evaluasinya harus datang dari orang yang belajar, bukan 

dipaksakan dari orang luar, orang dewasa harus pula belajar menilai 

sendiri sukses dan kegagalannya. 

Jenis evaluasi dan fungsinya dapat digolongkan sebagai berikut :  
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1. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses 

belajar mengajar itu sendiri. Dengan demikian fungsi penilaian 

formatif adalah guru dapat memperbaiki program pengajaran dan 

strategi pelaksanaannya. 

2. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir unit 

program. Penialaian ini berfungsi untuk melihat hasil yang dicapai, 

penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses.
43

 

3. Penilaian penempatan yang berfungsi untuk menempatkan siswa 

dalam situasi belajar mengajar yang tepat. 

4. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang berfungsi untuk melihat 

kelemahan siswa serta faktor penyebabnya, penilaian ini dilaksanakan 

untuk keperluan bimbingan belajar.
44
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BAB III 

TAFSIR AL-QUR’AN SURAT AL-KAHFI AYAT 60-82 

 

A. Ayat dan Terjemahan 

                                                                                                                                           



 

 

                                                                                                                                                                         



 

 

                                                                         
 

Artinya : 60. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku 

tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke Pertemuan 

dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-

tahun". 

61. Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua buah laut 

itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat 

mengambil jalannya ke laut itu. 

62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa 

kepada muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; 

Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita 

ini". 

63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mecari 

tempat berlindung di batu tadi, Maka Sesungguhnya aku lupa 

(menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang 

melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan 

itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali". 

64. Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu 

keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. 

65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara 

hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya 

rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya 

ilmu dari sisi Kami. 



 

 

66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara 

ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" 

67. Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan 

sanggup sabar bersama aku. 

68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu 

belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" 

69. Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku 

sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu 

dalam sesuatu urusanpun". 

70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah 

kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai 

aku sendiri menerangkannya kepadamu". 

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya 

menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: 

"Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu 

menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah 

berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 

72. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: 

"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 

dengan aku". 

73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena 

kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan 

sesuatu kesulitan dalam urusanku". 

74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya 

berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. 

Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, 

bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu 

telah melakukan suatu yang mungkar". 

75. Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, 

bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar 

bersamaku?" 

76. Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang 

sesuatu sesudah (kali) ini, Maka janganlah kamu 

memperbolehkan aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu sudah 

cukup memberikan uzur padaku". 

77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai 

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau 

menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam 

negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr 

menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, 

niscaya kamu mengambil upah untuk itu". 

78. Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan 

kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-

perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. 



 

 

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin 

yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, 

karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas 

tiap-tiap bahtera. 

80. Dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah orang-

orang mukmin, dan Kami khawatir bahwa Dia akan mendorong 

kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. 

81. Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti 

bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari 

anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu 

bapaknya). 

82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak 

yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan 

bagi mereka berdua, sedang Ayahnya adalah seorang yang 

saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka 

sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya 

itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku 

melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu 

adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat 

sabar terhadapnya".
45

 

 

B. Asbabun Nuzul 

Asbabun nuzul atau sejarah turunnya ayat-ayat suci al-Quran amatlah 

diperlukan bagi seseorang yang hendak memperdalam pengertian tentang 

ayat-ayat suci al-Quran. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, 

orang dapat mengenal dan menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi 

ketika ayat itu diturunkan, sehingga hal itu memudahkan untuk memikirkan 

apa yang terkandung di balik teks-teks ayat suci itu.
46

 Dalam penelitian ini 

akan membahas tentang asbabun nuzul surat al-Kahfi ayat 60-82. 

“Surat al-Kahfi tergolong surat Makiyyah, terdiri dari 110 ayat, kecuali 

ayat 28, ayat 82 sampai dengan ayat 101 itu tergolong surat madaniyyah”. 
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Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur 

periwayatan Ibnu Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang telah menceritakan 

bahwa orang-orang quraisy pada suatu ketika mengutus An-Nadr ibnu Haris 

dan Uqbah ibnu Abu Mu’it kepada pendeta yahudi di Madinah. Maka orang-

orang quraisy itu berpesan pada utusannya: “tanyakanlah oleh kalian kepada 

mereka tentang Muhammad, mintalah kepada mereka agar menceritakan sifat-

sifat Muhammad dan memberitakan tentang perkataannya, karena 

sesungguhnya mereka adalah orang-orang ahli kitab pertama. Pada mereka 

terdapat pengetahuan tentang perihal nabi-nabi yang tidak ada pada kita”. 

Kemudian kedua utusan itu berangkat hingga sampai di Madinah, lalu 

mereka langsung bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang Nabi 

Muhammad. Dan mereka menceritakan kepada para pendeta Yahudi itu 

tentang perkara dan sebagian perkataan yang telah diucapkannya. Lalu para 

pendeta Yahudi itu berpesan kepada para utusan orang-orang quraisy: 

“Tanyakanlah kepadanya tentang tiga perkara, jika ia dapat menceritakannya 

kepada kalian, berarti ia benar-benar seorang Nabi yang diutus. Dan jika 

ternyata ia tidak dapat menceritakannya berarti ia adalah lelaki pembual. 

Tanyakanalah kepadanya tentang para pemuda (As-habul Kahfi) di masa silam 

yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya, bagaimanakah perihal mereka? 

Karena sesungguhnya di dalam kisah mereka terdapat hal-hal yang 

mengherankan dan menakjubkan. Dan tanyakan kepadanya tentang seorang 

lelaki yang menjelajahi Minangkori hingga ke ujung timur dan ke ujung barat, 

bagaimanakah kisahnya? Dan tanyakanlah kepadanya tentang masalah roh, 



 

 

apakah roh itu?”.47
   Maka pulanglah kedua utusan tadi kepada kaum Quraisy 

dan berkata: “kami datang membawa sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menentukan sikap antara tuan-tuan dan Muhammad.”mereka pun berangkat 

menghadap Rasulullah Saw. Dan menanyakan ketiga persoalan tersebut. 

Rasulullah bersabda: “aku akan menjawabnya tentang hal-hal yang kamu 

tanyakan itu” (tanpa menyebutkan insyaallah). Maka pulanglah mereka 

semuanya. 

“Rasulullah Saw menunggu wahyu sampai lima belas malam lamanya. 

Namun Jibril tidak kunjung datang kepadanya. Hal ini membuat orang-orang 

Mekah goyah dan beliau merasa sedih. Beliau tidak tahu apa yang harus dia 

katakan kepada kaum quraisy”.
48

   

Kemudian datanglah Malaikat Jibril dengan membawa surat As-habul 

Kahfi, yang di dalamnya terdapat teguran untuk dirinya karena ia merasa sedih 

dengan perihal mereka. Di dalam surat al-Kahfi ini terkandung pula apa yang 

mereka tanyakan, yaitu tentang para pemuda dan lelaki yang menjelajahi 

minangkori, dan tentang masalah roh.
49
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Demikian merupakan asbabun nuzul surat al-Kahfi secara global, 

sedangkan secara khusus untuk surat al-Kahfi ayat 60-82, al-Bukhari 

meriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi : 
50 

 انا، قال اعلم؟ الناس اي فسئل اسرائيل ي بن ي خطيبا قام موسى ان

 البحرين مجمع عبدا  اليه اه فاوحى اليه، العلم يرد اذم عليه اه فعتب

  منك اعلم هو
Artinya : Bahwasannya musa a.s (pada suatu hari) berkhutbah di hadapan 

bani israil kemudian ada orang bertanya kepada beliau: 

Siapakah manusia yang paling alim? Beliau menjawab: "aku" 

maka Allah menegurnya,lantaran dia tidak mengembalikan ilmu 

itu kepada Allah ta'ala. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya: 

"aku mempunyai seorang hamba ditempat pertemuan dua laut 

yang lebih alim dari padamu." 

 

Perkataan beliau yang agak terlanjur itu, kalau bagi manusia biasa 

adalah satu kekhilafan, namun bagi seorang Rasul adalah satu hal yang sudah 

pasti akan mendapat teguran dari Allah Swt.
51

 Lalu Allah menurunkan wahyu 

kepada Nabi Musa bahwa Ada Seorang hamba sholeh yang lebih pintar 

darinya.
52

 Orang itu berdiam di satu tempat di pertemuan di antara dua lautan: 

“pergilah engkau menemui dia” lalu Nabi Musa bertanya kepada tuhan: “Ya 

tuhanku, bagaimana caranya aku dapat menemui orang itu?” Maka Allah 

menitahkan kepada beliau supaya berangkat ke tempat pertemuan dua laut itu 

dan bawalah makanan karena perjalanan jauh. Di antara makanan itu 

                                                           
50

 Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur‟an Karim, ( Jakarta: Menara Kudus, 1985), 788.  

51
 Hamka, Tafsir Al Azhar, 226-227. 

52
 Ahmad Mustafa Al Maraghi, Tafsir Al maraghi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 

1993), 335.  



 

 

hendaklah dibawa juga ikan. Letakkan makanan itu dalam satu jinjingan yang 

mudah dibawa.
53

  

 

C. Munasabah  

Menurut bahasa munasabah berarti persesuaian, hubungan atau 

relevansi, yaitu hubungan atau persesuaian antara surat atau ayat satu dengan 

surat atau ayat lainnya yang sebelumnya dan sesudahnya.
54

 

Menurut M.Quraish Shihab munasabah adalah keserupaan dan 

kedekatan diantara berbagai ayat, surat dan kaliamat yang mengakibatkan 

adanya hubungan.
55

 Hubungan tersebut dapat berbentuk keterkaitan makna 

antara ayat dan macam-macam hubungan, atau kemestian dalam fikiran 

(nalar). 

1. Munasabah antar surat 

a. Munasabah surat al-Kahfi dengan surat sebelumnya (al-Isra>’) 

1) Munasabah dengan surah sebelumnya, jika dalam surat 

sebelumnya yaitu surah al-Isra>’ dimulai dengan tasbih}, 

sedangkankan dalam surat ini dimulai dengan tahmid, yang 

keduanya merupakan dua pernyataan yang sering disebutkan 

bersama-sama dalam segala pembicaraan.  

                                                           
53

 Hamka, Tafsir Al Azhar, 227. 

54
 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan,  Studi Al-Qur‟an(Surabaya:IAIN Press, 2011), 217. 

55
 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an (Bandung, Mizan,cet IV, 1996) 319. 



 

 

2) Kesamaan antara akhir dari surat yang lalu dengan pembukaan 

surat yang ini, yang masing-masing berupa pujian kepada Allah. 

 

3) Pada surat yang lalu, tersebut firman Allah Swt : 

          
Artinya : Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit".
56

  

Fiman tersebut ditujukan kepada orang-orang yahudi, dan 

pada surat ini, diceritakan antara Musa, Nabi Bani Israil dan 

Khidir, kisah itu menunjukkan betapa banyak pengetahuan Allah 

yang tiada terhingga, sehingga merupakan bukti atas pernyataan 

sebelumnya. Pada surat yang lalu disebutkan : 

           
Artinya : Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya Kami 

datangkan kamu dalam Keadaan bercampur baur 

(dengan musuhmu )".
57

  

 

Kemudian hal itu diterangkan secara rinci dengan firman-Nya : 

               

 
Artinya : Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan 

menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu 

adalah benar".
58
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Sampai dengan firman-Nya : 

         

Artinya : Dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu[895]  

kepada orang-orang kafir dengan jelas.
59

 

 

Thahir Ibn Ashur menilai kisah yang terhimpun dalam ayat 

ini sangat serasi dengan kisah Adam dan godaan iblis. Kalau 

disana iblis enggan mengakui keutamaan Adam, dan 

keistimewaannya, didorong oleh kedengkian dan keangkuhan iblis, 

maka kisah ini menguraikan pengakuan seseorang terhadap 

keutamaan orang lain dalam hal ini adalah Nabi Musa terhadap 

hamba Allah yang shaleh itu.   

Al-Biqa’i menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang lalu 

berbicara tentang kebangkitan menuju akhirat, yang dibuktikan 

keniscayaannya dengan menyebut beberapa peristiwa yang 

berkaitan dengannya. Lalu dikemukakan beberapa tamsil dan 

aneka argumentasi dan diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah 

menangguhkan sanksi kedurhakaan, demikian juga ganjaran 

kebajikan, karena semua ada waktu dan kadarnya. Setelah itu baru 

disusul dengan menampilkan kisah nabi Musa ini.
60
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4) Dalam surat sebelumnya Allah telah memotivasi hamba-Nya untuk 

mempelajari kehidupan dan melakukan penelitian secara lebih 

mendalam atas setiap fenomena alam semesta, maka dalam surat 

al-Kahfi ini juga memberikan motivasi bagi kita untuk mempelajari 

al-Qur’an dan berusaha menggali nilai-nilai yang dikandungnya.
61

 

 

 

b. Munasabah surat al-Kahfi dengan surat sesudahnya ( Maryam ) 

Munasabah surat al-Kahfi dengan surat sesudahnya adalah 

surat ini mempunyai kandungan yang serupa, yaitu keajaiban-

keajaiban kisah, dalam surat al-Kahfi mengemukakan kisah Ash}abul 

Kahfi, kisah Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang shaleh dan 

kisah Dhulqarnain, sedangkan dalam kisah surat Maryam  seperti 

kelahiran Yahya dan kisah kelahiran Isa.
62

 Isa dilahirkan oleh Maryam 

dengan cara yang ajaib yaitu Maryam belum pernah dinikahi atau 

dicampuri oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa tanpa bapak ini 

merupakan suatu bukti kekuasaan Allah. Pengutaraan kisah maryam 

sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini diawali 

dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula. Yaitu 

dikabulkannya doa Zakaria oleh Allah agar beliau dianugerahi seorang 

putra sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita kepercayaan beliau, sedang 
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usia beliau sudah sangat tua dan istri beliau seorang yang mandul, 

yang menurut ukuran ilmu biologi tidak akan mungkin terjadi.
63

   

 

D. Tafsir al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 60-82 

1. Bagian pertama 

                                                                                   
Artinya : 60. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku 

tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke Pertemuan 

dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-

tahun". 
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61. Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua buah laut 

itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat 

mengambil jalannya ke laut itu. 

62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa 

kepada muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; 

Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita 

ini". 

63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mecari 

tempat berlindung di batu tadi, Maka Sesungguhnya aku lupa 

(menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang 

melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan 

ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh 

sekali". 

64. Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu 

keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.
64

 

 

Maka tersebutlah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

bukhari diterima dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa pada suatu 

hari berpidatolah Nabi Musa, lalu beliau ditanya, siapakah manusia yang 

paling pandai? Beliau menjawab : “aku.” 

Perkataan beliau yang agak terlanjur itu, kalau bagi manusia biasa 

adalah satu kekhilafan, namun bagi seorang Rasul adalah satu hal yang 

sudah pasti akan mendapat teguran dari Allah Swt. Lalu Allah berfirman 

kepadanya, bahwa bukanlah dia yang paling pandai di zaman itu. Ada lagi 

orang yang lebih pandai lebih alim dari dia. Orang itu berdiam di satu 

tempat di pertemuan di antara dua lautan: “pergialah engkau menemui dia” 

lalu Nabi Musa bertanya kepada Tuhan: “ Ya Tuhanku, bagaimana 

caranya aku dapat menemui orang itu?” maka Allah menitahkan kepada 

beliau supaya berangkat ke tempat pertemuan dua laut itu dan bawalah 
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makanan karena perjalanan jauh. Di antara makanan itu hendaklah dibawa 

juga ikan. Letakkan makanan itu dalam satu jinjingan yang mudah dibawa. 

Maka dilaksanakanlah oleh Nabi Musa perintah Tuhan mencari 

guru itu. Dia berjalan meninggalkan kampung diiringkan oleh seorang 

anak muda yang selalu menjadi pengawal atau pengiringnya kemana dia 

pergi. Menurut satu riwayat bukhari dari Sufyan bin Uyaynah pemuda itu 

ialah pengiring Musa yang terkenal, muridnya yang kelak kemudian akan 

meneruskan tugas beliau yaitu Yusa’ bin Nun.65
  

Kelompok ayat-ayat ini menguraikan suatu kisah menyangkut Nabi 

Musa. Dengan salah seorang hamba Allah yang shaleh. Sayyid Quthub 

menjelaskan makna dari lafadz  majma’ al-bah}rain dalam tafsir Fi Dzilalil 

Qur’an bahwa yang dimaksud pertemuan dua laut itu adalah pertemuan 

antara Nabi Musa dengan Hamba Allah yang shaleh itu di laut Rum dan 

laut Qalzum atau laut putih dan laut merah.
66

 

Kata h}uquban ada yang berpendapat bahwa kata tersebut bermakna 

setahun, ada juga yang berkata tujuh puluh tahun, atau delapan puluh 

tahun atau lebih, atau sepanjang masa. Bentuk jamaknya adalah ah}qa>b.
67

 

Dalam Tafsir al-Azhar kata h}uquba diartikan berlarat-larat. Ibnu Jarir 

menerangkan di dalam tafsirnya bahwa menurut keterangan yang beliau 

dapat dari orang-orang yang ahli mendalam tentang bahasa arab, h}uquba> 
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artinya ialah setahun. Akan tetapi satu riwayat dari Abdullah bin Amer 

h}uquba> ialah 80 tahun, mujahid mengatakan 70 tahun.
68

 

Apapun maknanya yang jelas ucapan Nabi Musa di atas 

menunjukkan tekadnya yang demikian kuat untuk bertemu dan belajar 

pada hamba Allah yang shaleh itu.  

Kata fata> pada mulanya bermakna remaja/anak muda. Lalu ia 

digunakan dalam arti pembantu. Masyarakat Jahiliyyah menamakan  

budak-budak pria mereka dengan sebutan „abd. Rasul SAW melarang 

penggunaan istilah itu dan mengajarkan agar menamai mereka fata>. 

Agaknya hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa seseorang betapapun 

keadaannya tidaklah wajar diperbudak dan harus diperlakukan sebaik 

mungkin sebagaimana layaknya manusia. Boleh jadi Rasulullah Saw 

memilih kata tersebut sejalan dengan makna ayat ini. Dengan demikian 

orang yang selalu menyertai Nabi Musa itu dinamai fata>  yakni yang selalu 

membantunya dan yang boleh jadi dalam pandangan masyarakat ia 

berstatus sebagai hamba sahaya .
69

 

Pemuda yang menemani Nabi Musa dalam perjalanannya, ialah 

Yusa’ bin Nun bin Afratsim bin yusuf as. Dia menjadi pelayan Musa dan 

belajar kepada beliau.
70
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Menurut Hamka dalam tafsir al-azhar Yusa’ bin nun adalah  orang 

muda Nabi Musa yang beliau didik sejak kecil mendampingi beliau dan 

mendampingi Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, 

dengan sendirinya Yusa’ bin Nunlah yang tampil kemuka melanjutkan 

tugas Nabi Harun dan Nabi Musa dan diapun diangkat menjadi nabi dan 

rasul pelanjut syariat Musa. 
71

 

Mengenai orang yang didatangi Musa, para ahli tafsir menetapkan 

bahwa dia adalah Nabi Khidir nama aslinya Balya Ibn Malkan menurut 

pendapan para jumhur beliau adalah seorang nabi.
72

 Para jumhur 

berpendapat bahwa beliau seorang nabi dengan alasa firman Allah Swt:  

                          
Artinya: … yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan 

telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa 

berkata kepada khidhir: bolehkah aku mengikuti supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepadamu
73

. 

 

Yang dimaksud dengan rahmah disini ialah wahyu kenabian. Sebab 

sambungan akhir ayat ini menyebutkan rahmah itu langsung diajarkan dari 
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sisi Allah tanpa perantara. Padahal yang berhak menerima yang seperti itu 

hanyalah para nabi. 
74

 

Pendapat ulama’ tentang makna nasiya> h}u>tahuma> ”mereka lupa 

akan ikan mereka”. Ada yang berpendapat bahwa pembantu nabi musa itu 

lupa membawanya setelah mereka beristirahat di suatu tempat dan nabi 

musa sendiri lupa mengingatkan pembantunya. Ada juga yang berpendapat 

bahwa pembantunya itu lupa menceritakan ketika ikan yang dilihatnya 

mencebur kelaut.
75

  

Sayyid Quthub menjelasakan dalam tafsir fi dzilalil Qur’an bahwa 

ikan tersebut adalah ikan bakar. Sesungguhnya kehidupannya kembali dan 

perjalanannya kelaut dengan cara yang aneh sekali merupakan mukjizat 

diantara mukjizat-mukjizat lain bagi musa. Dengan kedua peristiwa 

menakjubkan itu, diketahuilah tempat yang dijanjikan untuk bertemu 

dengan hamba sholeh tersebut. Kedua peristiwa itu dapat disimpulkan 

dengan dalil ketakjuban pada diri orang yang menyertai musa ketika ikan 

itu berjalan kelaut.  Kalau ikan itu jatuh kemudian tenggelam kelaut, maka 

tidak ditemukan keanehan sama-sekali. Kesimpulan itu diperkuat lagi 

dengan kondisi perjalanan itu yang semuanya merupakan kejadian yang 

tiba-tiba dan ghaib, salah satunya adalah peristiwa tersebut.  

Kemudian musa menyadari bahwa tempat yang dijanjikan oleh 

Allah untuk berjumpa dengan hamba yang sholeh itu telah terlewati, dan 
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bahwa letaknya disebuah batu. Maka musa bersama murid yang 

menemaninya menelusuri kembali jejak perjalanan sebelumnya, hingga 

mereka menemukannya.
76

 

Mendengar jawaban dari Yusa’ Ibn Nun tersebut nabi musa 

menyambutnya dengan gembira seraya berkata itulah tempat yang kita 

cari. Di tempat itu kita akan mendapatkan apa yang kita maksudkan yaitu 

Nabi Khidhir. Maka merekapun kembali mengikuti jejak semula untuk 

mendapatkan batu yang mereka jadikan tempat berlindung. Disana mereka 

mendapat seorang hamba Allah ialah Nabi khidhir yang berselimut dengan 

kain putih bersih. Menurut Sa’id Bin Jubair kain putih itu menutupi leher 

sampai dengan kakinya.
77

  

Setelah Nabi Musa bertemu dengan Nabi khidhir  Yusa’ Ibn Nun 

sudah tidak lagi menemaninya karena pertemuan itu merupakan rahasia 

antara Nabi Musa, Nabi Khidhir dan tuhannya. Dari sinilah Nabi Musa 

memulai perjalanan dengan Nabi Khidhir untuk mencari ilmu. 
78

 

2. Bagian Kedua  
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Artinya:  65.Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara 

hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya 

rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan 

kepadanya ilmu dari sisi Kami. 

  66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku 

mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang 

benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" 

67. Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak 

akan sanggup sabar bersama aku. 

68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang 

kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal 

itu?" 

69. Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku 

sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu 

dalam sesuatu urusanpun". 

70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah 

kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai 

aku sendiri menerangkannya kepadamu". 



 

 

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya 

menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: 

"Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu 

menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu 

telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 

72. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: 

"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 

dengan aku". 

73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena 

kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan 

sesuatu kesulitan dalam urusanku".
79

 

 

Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Musa pun 

memberi salam, dan Khidir menjawab: bagaimana ada salam di negerimu? 

Saya ini Musa. Khidir bertanya: apakah Musa dari Bani Israil? Musa 

menjawab: benar.
80

 lalu Musa bertanya kepada Khidir, bolehkah aku 

mengikutimu secara bersungguh-sungguh supaya engkau mengajarkan 

kepadaku sebagian dari apa  yakni ilmu-ilmu yang telah di ajarkan Allah 

kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku menuju kebenaran? Dia 

menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar 

bersamaku. Yakni peristiwa-peristiwa yang engkau alami bersamaku akan 

membuatmu tidak sabar.
81

  

Diawal pertemuannya Nabi Khidir tampaknya sudah mengetahui 

akan jiwa Nabi Musa, dengan ilmu laduni yang diterimanya dari Allah 

Swt. Firasat dari orang yang beriman telah menyebabkan guru mengenal 

muridnya pada pertemuan yang pertama. dan kita telah banyak membaca 
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kisah Nabi Musa, di dalam al-Qur’an pun mengetahui pula bahwa Nabi 

Musa memiliki sifat lekas meluap, spontan. Karena itu Nabi Khidir sudah 

menyatakan dari awal kalau Nabi Musa tidak akan sabar mengikutinya.
82

 

Istilah ladun menurut Abu Hasan menunjukkan sesuatu yang tidak 

nampak, yaitu berupa ilmu batin yang tersembunyi, yang pasti hal tersebut 

adalah milik dan berada di sisi Allah semata. Sedangkan pemberian ilmu 

yang menggunakan kata ladun, menurut Thabathabai juga bukan 

merupakan pemberian ilmu dengan cara biasa. Ini menunjukkan ilmu yang 

diberikan bukan ilmu kasby, namun ia adalah anugerah khusus bagi para 

auliya.
83

     

Nabi Khidir menjelaskan lagi sebagai sindiran halus atas sikap 

Nabi Musa dengan berkata: Bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu 

yang engkau belum jangkau secara menyeluruh hakikat beritanya?  

Engkau tidak memiliki pengetahuan batiniah yang cukup tentang apa yang 

engkau lihat dan alami bersamaku. 

Kata attabi’uka berasal dari kata atba‟uka dari kata tabi‟a yakni 

mengikuti. Penambahan huruf ta>’ pada kata attabi‟uka mengandung 

makna kesungguhan dalam upaya mengikuti. Memang demikianlah 

seharusnya seorang pelajar harus bertekad untuk bersungguh-sungguh 
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mencurahkan perhatian bahkan tenaganya terhadap apa yang 

dipelajarinya.
84

 

Mendengar jawaban dari Nabi Khidir tersebut, Nabi Musa 

menjawab: engkau insyaAllah akan mendapati aku sebagai seorang 

penyabar insyaAllah mampu menghadapi cobaan, dan aku tidak akan 

menentangmu dalam sesuatu perintah yang engkau perintahkan atau 

urusan apapun. Nabi Khidir berkata: jika engkau mengikutiku secara 

bersungguh-sungguh, maka seandainya engkau melihat hal-hal yang tidak 

sejalan dengan pendapatmu atau bertentangan dengan apa yang engkau 

ajarkan, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu 

apapun, yang aku kerjakan atau kuucapkan sampai bila tiba waktunya 

nanti aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu. Demikian Nabi 

Khidir menetapkan syarat keikutsertaannya kepada Nabi Musa.
85

 

Jawaban Nabi Khidir dalam menerima keikutsertaan Nabi Musa 

sama sekali tidak memaksanya untuk ikut. Nabi Khidir memberi 

kesempatan kepada Nabi Musa, untuk berfikir ulang dengan mengatakan, 

jika engkau mengikutiku. Nabi Khidir tidak melarangnya secara tegas 

untuk mengajukan pertanyaan tetapi mengaitkan larangan tersebut dengan 

kehendak Nabi Musa untuk mengikutinya. Dengan demikian larangan 
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tersebut bukan datang dari Nabi Khidir, tetapi ia adalah konsekuensi dari 

keikutsertaan bersamanya.
86

 

Setelah Nabi Musa menyetujui persyaratan yang diberikan Nabi 

Khidir, maka keduanya berjalan menelusuri pantai untuk menaiki sebuah 

perahu, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, nabi khidir pun 

melubangi perahu tersebut. Nabi Musa yang tidak sabar karena menilai 

melubangi perahu tersebut sebagai sesuatu perbuatan yang tidak 

dibenarkan syariat, maka Nabi Musa berkata, apakah engkau 

melubanginya sehingga dapat mengakibatkan engkau menenggelamkan 

penumpangnya?sungguh aku bersumpah engkau telah berbuat sesuatu 

kesala han yang besar. Lalu Nabi Khidir mengingatkan akan syarat yang 

telah mereka sepakati, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau 

sekali-kali tidak akan sabar ikut dalam perjalanan bersamaku?  

Nabi Musa sadar akan kesalahannya, maka di berkata, janganlah 

engkau menghukum aku yakni maafkanlah aku atas keterlanjuran yang 

disebabkan oleh kelupaanku terhadap janji yang telah kuberikan 

kepadamu, dan janganlah engkau bebani aku dalam urusanku yakni 

dalam keinginan dan tekadku mengikutimu dengan kesulitan yang tidak 

dapat kupikul.
87

 

Kata fainthalaqa> diambil dari kata al-ithla>q   yakni pelepasan 

ikatan. Sesuatu yang dihalangi biasanya diikat. Perhatikanlah misalnya 

                                                           
86

 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, 101. 

87
  Ibid., 102. 



 

 

burung yang diikat. Bila anda akan membiarkannya terbang, maka 

ikatannya anda lepaskan. Dari sini kata inthalaqa> dapat dipahami dalam 

arti berjalan dan berangkat dengan penuh semangat. Penggunaan bentuk 

dual pada kata ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan tersebut bahwa 

Nabi Musa tidak lagi mengikutkan pembantunya, beliau hanya berdua 

dengan hamba Allah yang shaleh itu. Ini agaknya disebabkan karena 

maqa>m yakni derajat keilmuan dan ma’rifat pembantunya itu belum 

sampai pada tingkat yang memungkinkannya ikut dalam pengembaraa 

ma’rifat itu.88
 Lalu Nabi Khidir menerima permintamaafan Nabi Musa, 

sehingga mereka berdua melanjutkan perjalanannya.
89

 

 

 

 

 

3. Bagian ketiga 

                                 
Artinya : 74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya 

berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. 

Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, 
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bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu 

telah melakukan suatu yang mungkar". 

75. Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, 

bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar 

bersamaku.
90

 

 

Setelah keduanya menaiki perahu yang bocor, akhirnya keduanya 

selamat dan tidak tenggelam, kemudian keduanya turun dari kapal dan 

meneruskan perjalanan menyusuri pantai.
91

 Lalu berjalanlah keduanya, 

hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak remaja yang 

belum dewasa, maka segera Nabi Khidir membunuh anak tersebut.
92

 

Pembunuhan ini benar-benar terjadi. Pembunuhan yang disengaja, bukan 

hanya ancaman dalam bentuk angan-angan. Ini merupakan perbuatan keji 

yang besar dimana Nabi Musa tidak mampu menahan kesabarannya untuk 

menegurnya, walaupun dia sendiri sadar dan ingat akan janjinya.
93

 Tetapi 

dengan penuh kesadaran dia berkata, mengapa engkau telah membunuh 

seorang yang memiliki jiwa yang suci dari kedurhakaan? Apakah engkau 

membunuhnya tanpa dia membunuh satu jiwa orang lain? Aku bersumpah 

sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kemunkaran yang sangat 

besar. Lalu Nabi Khidir berkata,  bukankah aku telah berkata kepadamu 
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secara khusus untuk kedua kalinya bahwa sesungguhnya engkau sekali-

kali tidak akan mampu sabar ikut dalam perjalanan bersamaku?
94

 

Dalam ayat ini, kata ghula>m biasa dipahami dalam arti remaja, 

walau tidak selalu demikian. Ia bisa juga sekedar menunjuk kepada 

seorang pria. Atas dasar itu bila kita memahaminya sebagai remaja yang 

belum dewasa, maka kata zakiyyah berarti suci karena dia belum dewasa 

dan belum dibebani satu tanggung jawab keagamaan, sehingga 

kesalahannya tidak dinilai dosa. Tetapi jika kata ghula>m dipahami dalam 

arti seorang pria  yang telah baligh, maka kata zakiyyah berarti tidak 

berdosa  akibat dia tidak melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan 

dia dibunuh, misalnya dia tidak membunuh manusia tanpa h}aq. Agaknya 

memahaminya dalam arti pertama lebih sesuai dengan spontanitas Nabi 

Musa itu.  

4. Bagian keempat 

                                              
Artinya :  76. Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang 

sesuatu sesudah (kali)  ini, Maka janganlah kamu 
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memperbolehkan aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu sudah 

cukup memberikan uzur padaku". 

77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai 

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau 

menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam 

negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr 

menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, 

niscaya kamu mengambil upah untuk itu".
95

 

 

Nabi Musa sadar bahwa dia sudah melakukan dua kali kesalahan, 

tetapi tekadnya yang kuat untuk meraih ma’rifat mendorongnya dan 

memohon agar diberi kesempatan terakhir. Untuk itu dia berkata , jika 

akau bertanya kepadamu wahai saudaraku dan temanku tentang sesuatu 

sesudah kali ini, maka janganlah engkau menjadikan aku temanmu  dalam 

perjalanan ini lagi, yakni aku rela, tidak kecil hati dan dapat mengerti jika 

engkau tidak menemaniku lagi. Sesungguhnya engkau telah mencapai 

batas yang sangat wajar dalam memberikan uzur padaku karena telah dua 

kali aku melanggar dan engkau telah dua kali pula memaafkanku. 

Permintaan Nabi Musa kali ini masih dikabulkan juga oleh Nabi 

Khidir. Maka setelah peristiwa pembunuhan itu keduanya berjalan lagi 

untuk kedua kalinya, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk 

suatu negeri, mereka berdua meminta agar diberi makan oleh 

penduduknya yakni penduduk negeri itu tetapi mereka enggan menjadikan 

mereka berdua tamu, maka segera keduanya meninggalkan mereka dan 

tidak lama setelah meninggalkannya keduanya mendapatkan di sana yakni 

dalam negeri itu dinding sebuah rumah yang hampir roboh, maka Nabi 
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Khidir menopang dan menegakkannya. Maka Nabi Musa berkata jikalau 

engkau mau, niscaya engkau bisa meminta upah,atas perbaikan dinding 

sehingga dengan upah itu kita dapat membeli makan.
96

 

Ayat ini mengisyaratkan betapa buruk perlakuan penduduk negeri 

itu, sebab menurut kebiasaan orang Arab, bilamana ada seorang hartawan 

tidak mau member derma kepada seorang yang meminta-minta, maka hal 

seperti itu tidak boleh dicela dan jika menolak untuk memberi jamuan 

kepada tamunya maka hal itu termasuk suatu kemerosotan akhlaq.
97

 

Selanjutnya ayat tersebut menegaskan sekali lagi bahwa mereka menolak 

untuk menjadikan mereka berdua tamu, padahal menjamu tamu bahkan 

memberi tempat istirahat dan tidur adalah suatu yang lumrah apalagi bagi 

pendatang. 

Sebenarnya kali ini Nabi Musa tidak secara tegas bertanya, tetapi 

memberi saran. Kendati demikian, karena dalam saran tersebut terdapat 

semacam unsur pertanyaan apakah diterima atau tidak, maka ini pun telah 

dinilai sebagai pelanggaran oleh hamba Allah itu. Saran Nabi Musa itu 

lahir setelah beliau melihat dua kenyataan yang bertolak belakang, 

penduduk negeri enggan menjamu, kendati demikian hamba Allah itu 

memperbaiki salah satu dinding di negeri itu.
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5. Bagian kelima 

                                                                                                      
Artinya : 78. Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan 

kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-

perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. 

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin 

yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera 

itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 

merampas tiap-tiap bahtera. 

80. Dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah 

orang-orang mukmin, dan Kami khawatir bahwa Dia akan 



 

 

mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan 

kekafiran.
99

 

81. Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti 

bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya 

dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu 

bapaknya). 

82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak 

yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan 

bagi mereka berdua, sedang Ayahnya adalah seorang yang 

saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka 

sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan 

simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah 

aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian 

itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat 

sabar terhadapnya". 

 

Setelah Allah Swt menerangkan beberapa pengalaman Nabi Musa 

ketika bersama dengan Nabi Khidir, dan timbulnya beberapa pertanyaan 

dari Nabi Musa terhadap perbuatan Nabi Khidir padahal sebelumnya Nabi 

Musa pernah berjanji tidak akan menanyakan sesuatu yang dilakukan Nabi 

Khidir, sehingga pertanyaan terakhir itu menyebabkan mereka berdua 

harus berpisah, maka pada ayat-ayat ini Allah memberi penjelasan tentang 

yang ditanyakan dan dipandang ganjil oleh Nabi Musa. Memang Allah 

telah memperlihatkan kepada Nabi Khidir hikmah-hikmah dari 

perbuatannya itu yang termasuk bidang ilmu hakikat. Para Nabi biasanya 

menetapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang nampak di 

hadapannya, sedangkan soal-soal yang merupakan rahasia intern 

diserahkan kepada kebijaksanaan Allah Swt sesuai dengan bunyi sebuah 

hadis yang dikutip dari kitab Tafsir Al Maraghi jilid VI halaman 7 sebagai 

berikut : 
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      حن حكم بالضواهرواه يتو السرائر

Artinya : Kami (para nabi) menetapkan sesuatu sesuai dengan fakta yang 

nampak dalam pandangan mata, sedangkan Allah Swt 

mengetahui hakekatnya. 

  

 Hukum-hukum yang berlaku di atas dunia ini berlandaskan kepada 

sebab-sebab yang hakiki yaitu fakta yang sebenarnya dan hal ini hanya 

diperlihatkan Allah kepada beberapa orang hamba-Nya saja. Oleh karena 

itu Nabi Musa menyangkal atas perbuatan Nabi Khidir dan beliau tidak 

mengetahui bahwa Nabi Khidir telah diberi ilu laduni yang dapat 

mengetahui rahasia-rahasia perkara gaib. Martabat Nabi Musa adalah di 

dalam ilmu syariat dan hukum-hukum yang berlandaskan kepada alam 

yang nyata sedangkan Nabi Khidir diberi pengetahuan ilmu hakekat 

sehingga mampu mengetahui rahasia-rahasia perkara gaib.
100

    

Telah tiga kali Nabi Musa melakukan kesalahan, kini cukup sudah 

alasan bagi hamba Allah itu untuk menyatakan perpisahan. Karena itu dia 

berkata, “inilah masa atau pelanggaran yang menjadikan perpisahan 

antara aku denganmu wahai Musa, apalagi engkau sendiri telah 

menyatakan kesediaanmu kutinggal jika engkau melanggar sekali lagi. 

Namun demikian sebelum berpisah aku akan memberitahukan kepadamu 

informasi yang pasti tentang makna dan tujuan di balik peristiwa yang 

engkau tidak dapat sabar terhadapnya.” 
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Lalu hamba Allah yang shaleh menerangkan pengalaman mereka 

satu demi satu. Dia berkata, “adapun perahu, maka ia adalah milik orang-

orang lemah dan miskin yang mereka gunakan bekerja di laut untuk 

mencari rizki, maka aku ingin menjadikannya memiliki cela sehingga 

dinilai tidak bagus dan tidak layak digunakan, karena dibalik sana ada 

raja yang kejam dan selalu memerintahkan petugas-petugasnya agar 

mengambil setiap perahu yang berfungsi baik secara paksa. 

Hamba Allah yang shaleh itu seakan-akan melanjutkan dengan 

berkata, dengan demikian apa yang kubocorkan itu bukanlah bertujuan 

menenggelamkan penumpangnya, tetapi justru menjadi sebab 

terpeliharanya hak-hak orang miskin. Memang melakukan kemadzaratan 

yang kecil dapat dibenarkan guna menghindari kemadzaratan yang lebih 

besar. Selanjutnya hamba Allah yang shaleh itu menjelaskan tentang latar 

belakang peristiwa kedua. Dia berkata, dan adapun si anak yang aku 

bunuh itu, maka kedua orang tuanya adalah dua orang mukmin yang 

mantap keimanannya, dan kami khawatir bahkan tahu, jika anak itu 

hidupdan tumbuh dewasa dia akan membebani kedua orang tuanya  beban 

yang sangat berat terdorong oleh cinta kepadanya, atau akibat keberanian 

dan kekejaman sang anak sehingga keduanya melakukan kedurhakaan dan 

kekufuran. Maka dengan membunuhnya kami yakni aku dengan niat 

didalam dada dan Allah Swt. Dengan kuasa-Nya menghendaki, kiranya 

tuhan mereka berdua yakni Allah yang disembah oleh ibu bapak anak itu 

mengganti bagi mereka berdua  dengan anak lain yang lebih baik darinya -



 

 

yakni dari anak yang aku bunuh itu, lebih baik dalam hal kesucian yakni 

sikap keberagamaannya dan lebih dekat yakni lebih mantap dalam hal 

kasih saying dan baktinya kepada kedua orang tuanya. 

Peristiwa terakhir dijelaskan oleh hamba Allah yang shaleh itu 

dengan menyatakan, adapun dinding rumah yang aku tegakkan tanpa 

mengambil upah itu, ia adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota 

itu, dan dibawahnya terdapat harta simpanan orang tua mereka bagi 

mereka berdua. Kalau dinding itu roboh, kemungkinan besar harta 

simpanan itu ditemukan dan diambil orang yang tiak berhak sedang ayah 

keduanya adalah orang yang shaleh yang niatnya menyimpan harta itu 

untuk kedua anaknya. Maka tuhanmu menghendaki dipeliharanya harta itu 

agar supaya keduanya mencapai kedewasaan mereka berdua dan 

mengeluarkan dengan sungguh-sungguh simpanan kedua orang tuanya itu, 

untuk mereka manfaatkan. Apa yang aku lakukan itu adalah sebagai 

rahmat terhadap kedua anak yatim itu dari tuhanmu. 

Selanjutnya hamba Allah menegaskan bahwa, dan aku tidaklah 

melakukannya  yakni apa yang telah kulakukan sejak pembocoran perahu, 

sampai menegakkan tembok berdasarkan kemauanku sendiri. Tetapi 

semua adalah atas perintah Allah berkat ilmu yang diajarkan-Nya 

kepadaku. Ilmu itupun kuperoleh bukan atas usahaku, tetapi semata-mata 

anugerah-Nya. Demikian itu makna  dan penjelasan apa yakni peristiwa-

peristiwa yang engkau tidak dapat sabar menghadapinya.
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Pada ayat diatas ditemukan juga perbedaan dalam kata lamtastat}i’ 

yakni tanpa menggunakan huruf ta’. Sedang sebelumnya menggunakannya 

yakni tastat}i’ . Ini menurut al-Biqa’I karena Nabi Musa sudah mengetahui 

latar belakang peristiwa-peristiwa itu, sedang sebelumnya belum 

mengetahui.
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BAB IV 

KONSEP PENDIDIKAN ORANG DEWASA BERDASARKAN  

AL QUR’AN SURAT AL KAHFI AYAT 60-82 

 

A. Hakikat Pendidikan Orang Dewasa dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi Ayat 

60-82. 

Pendidikan orang dewasa dalam konsep pendidikan disebut andragogi, 

berasal dari bahasa Yunani yaitu andr yang berarti orang dewasa dan agogos 

yang berarti memimpin atau membimbing. Maka dengan demikian, andragogi 

dirumuskan sebagai suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa 

belajar.
103

 Istilah “dewasa” di sini lebih ditafsirkan sebagai kedewasaan 

psikologis ketimbang dewasa dalam makna usia kronologis. Dengan 

demikian, istilah pedagogi dan andragogi dapat ditafsirkan sebagai label 

perlakuan dalam rangka pembelajaran bagi orang-orang yang dominan dengan 

ciri-ciri perilaku anak-anak atau dominan ciri perilaku kedewasaannya.
104

 

Dalam kisah perjalanan Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir 

menunjukkan bahwa Nabi Musa dalam usia dewasa. Hal itu bisa dilihat pada 

asba>bun nuzu>l turunnya ayat ini, yaitu mengisahkan perjalanan Nabi Musa 

ketika suatu saat berpidato dihadapan kaumnya, kemudian ada salah satu dari 

kaumnya bertanya, siapakah manusia paling pandai? Nabi Musa menjawab : 
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“aku” maka Allah menegurnya bahwa bukan Nabi Musa yang paling pandai, 

tetapi ada seorang hamba Allah yang shaleh yang lebih pandai darinya.
105

 

Dari penjelasan hadis diatas dapat dipahami bahwa Nabi Musa yang 

diperintah oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir menunjukkan beliau 

telah berusia dewasa secara psikologis maupun kronologis, yang menduduki 

kedudukan sebagai seorang Nabi yang mempunyai banyak pengetahuan yang 

mengajarkan ilmu kepada muridnya.  

Malcolm Knowles dalam pendidikan orang dewasa merumuskan 

prinsip-prinsip layanan bagi pendidikan orang dewasa, Knowles menyebutkan 

bahwa orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari 

pengajaran mereka dan orang dewasa dapat mengarahkan diri untuk belajar.
106

 

Prinsip adanya perencanaan dan evaluasi disebutkan pada awal kisah 

Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah bahwa 

bukan dirinya yang paling pandai karena ada hamba shaleh yang lebih pandai 

darinya, dari teguran tersebut Nabi Musa memutuskan untuk mencari hamba 

Allah yang lebih pandai darinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Allah 

berikan kepada Nabi Musa. 

Kisah tersebut menunjukkan bahwa Nabi Musa sebagai seorang murid 

juga terlibat dalam perencanaan, yaitu ketika Nabi Musa aktif dalam mencari 

hamba Allah yang shaleh atau Nabi Khidir dan setelah ia bertemu dengan 

Nabi Khidir ia menyampaikan keinginannya untuk belajar ilmu kepadanya. 
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Prinsip perencanaan ini juga diperkuat ketika Nabi Musa sudah 

bertemu dengan Nabi Khidir dan menyampaikan keinginannya mengikuti 

Nabi Khidir untuk belajar kepadanya, akan tetapi Nabi Khidir menjelaskan 

bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup mengikutinya untuk menjadikan Nabi 

Khidir sebagai seorang guru. Tetapi dengan kesungguhan Nabi Musa untuk 

belajar dan setelah keduanya berdiskusi akhirnya Nabi Khidir mengijinkan 

Nabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir untuk belajar ilmu dengan syarat 

Nabi Musa tidak boleh menanyakan apapun kejadian yang akan mereka alami. 

Kisah tersebut menjelaskan sebelum keduanya melakukan perjalanan terlebih 

dulu membuat sebuah kontrak belajar yang harus dipatuhi oleh Nabi Musa.  

Sejalan dengan uraian sebelumnya, Malcolm Knowles juga 

mengembangkan asumsi pokok pendidikan orang dewasa bahwa kesungguhan 

dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total (realita pada 

bayi) menuju kearah pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan 

dirinya sendiri dan mandiri.  

Kesungguhan dan kematangan diri ini juga ditegaskan pada surat al-

Kahfi ayat 60, bahwa setelah Nabi Musa mendapat perintah untuk mencari 

yang bernama Khidir, maka Nabi Musa bertekad untuk mencari guru tersebut 

sampai ketemu, bahkan bila harus berjalan dalam waktu yang lama, hal ini 

ditegaskan pada lafad huquba> artinya bertahun-tahun. Ibnu Jarir menerangkan 

di dalam tafsirnya bahwa huquba> artinya ialah setahun. Akan tetapi satu 

riwayat dari Abdullah bin Amer huquba> ialah 80 tahun, mujahid mengatakan 



 

 

70 tahun.
107

 Apapun maknanya yang jelas ucapan Nabi Musa di atas 

menunjukkan tekad dan kesungguhannya yang demikian kuat untuk bertemu 

dan belajar kepada Nabi Khidir. 

Kesungguhan Nabi Musa juga terdapat pada pada surat Al-Kahfi ayat 

64, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Musa beristirahat terlebih 

dulu, setelah menjelaskan perkataan Yusa’ yaitu tentang ikannya yang hilang, 

lalu Nabi Musa berkata, “itulah tempat yang kita cari , lalu keduanya 

kembali,” dengan menggunakan kata fartada>. Penggunaan huruf fa> tersebut 

menunjukkan sesuatu yang bersifat langsung. Setelah mengetahui penjelasan 

dari Yusa’, mereka langsung kembali ketempat dimana ikan tersebut hilang 

tanpa terlebih dahulu makan atau beristirahat, hal itu disebabkan ia merasa 

kawatir jejak yang masih tampak itu segera hilang.
108

 Hal ini yang 

menunjukkan kesungguhan Nabi Musa dalam mencari Nabi Khidir untuk 

belajar ilmu kepadanya.   

Asumsi selanjutnya yaitu Sebagai orang dewasa motivasi untuk belajar 

adalah internal.
109

 Yang dimaksud motivasi di sini adalah keinginan untuk 

mencapai suatu hal.
110

 Motivasi Nabi Musa begitu jelas, menurut al-Maraghi, 

Musa tertantang untuk menemui hamba Allah yang shaleh itu, meski 

                                                           
107

 Hamka, Tafsir al-Azhar, 228. 

108
 Nurwadjah Ahmad, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan,179. 

109
 Sudarwan Danim, Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi, 124. 

110
 Suprijanto ,Pendidikan Orang Dewasa, 41. 



 

 

menguras tenaga, bersusah payah dan menempuh perjalanan yang panjang.
111

 

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt, “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 

kepada muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke 

Pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". 

Dengan motivasi yang kuat dalam diri Musa untuk mencari guru yang 

lebih pandai mendorongnya untuk melakukan perjalanan dalam mencari ilmu 

dari sumbernya langsung, hal ini mengajarkan bahwa orang yang ingin 

mendapatkan ilmu haruslah keluar dari tempatnya dan mencari dimana sang 

guru berada. Karena itu Nabi Musa rela melakukan perjalanan yang sangat 

jauh untuk menuntut ilmu dan merasakan keletihan. 

Sampai di sini motivasi yang dimiliki Nabi Musa masih sangat tinggi, 

hingga ia tak kenal menyerah untuk mencari sumber ilmu yang Allah 

wahyukan. Dalam bahasan motivasi, maka Nabi Musa telah merasuk padanya 

motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

diri individu telah ada dorongan mencari sesuatu. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

rangsangan dari luar.
112

 Dan semestinya setiap siswa memiliki kedua macam 

motivasi ini.    

Konsep pendidikan orang dewasa juga mempunyai ciri-ciri yaitu 

suasana belajar yang diharapkan adalah suasana belajar yang menyenangkan 
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dan menantang. Dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini ada tiga 

kejadian, yang pertama ketika Nabi Khidir membocorkan perahu, lalu ketika 

Nabi Khidir membunuh anak kecil, dan terakhir ketika Nabi Khidir 

menegakkan tembok rumah yang roboh. Ketiga kejadian itu sangat menantang 

karena tidak sama dengan kebiasaan Nabi Musa dan tidak masuk akal oleh 

fikiran Nabi Musa, sebelum Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan maksud 

dari kejadian-kejadian tersebut.   

Ciri-ciri pendidikan orang dewasa yang selanjutnya yaitu orang 

dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormati. Hal ini dapat dilihat ketika 

Nabi Musa melakukan sebuah kesalahan, dengan melanggar kesepakatan atau 

kontrak belajar yang telah dibuat yaitu bertanya pada saat Nabi Khidir 

melobangi kapal dan saat membunuh anak kecil. Menurut kesepakatan 

seharusnya disitu Nabi Musa sudah tidak boleh mengikuti perjalanan Nabi 

Khidir karena ia sudah melanggar kesepakatan yang mereka buat, akan tetapi 

dengan kesungguhan Nabi Musa untuk belajar akhirnya Nabi Khidir 

memperbolehkan Nabi Musa untuk tetap mengikutinya. 

 

B. Metode Pembelajaran Orang Dewasa dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi 

Ayat 60-82. 

Metode yang diterapkan orang dalam program pendidikan orang 

dewasa hendaknya dipertimbangkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

akhir, yakni agar peserta memperoleh suatu pengalaman belajar yang paling 

bermanfaat. Suatu kesalahan apabila pembimbing menentukan penggunaan 



 

 

suatu metode hanya karena dianggapnya paling mudah baginya sendiri, atau 

hanya karena memancing kekaguman para peserta didik, atau hanya karena ia 

sendiri menyenangi metode tertentu. 

Pemilihan metode hendaknya ditentukan oleh tujuan pendidikan. Ada 

proses belajar yang dirancang untuk memberikan pengetahuan baru, 

keterampilan baru, yakni mendorong individu meraih lebih jauh dari pada apa 

yang menjadi anggapannya.
113

 Kisah Nabi Musa ini menunjukkan bahwa Nabi 

Musa mendapatkan materi pendidikan yang baru dari Nabi Khidir yaitu arti 

dari kejadian pembocoran perahu, membunuh anak kecil dan menegakkan 

dinding yang roboh. Dalam kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir 

ini menggunakan beberapa metode pendidikan orang dewasa yang diantaranya 

adalah :  

1. Ceramah 

Metode ceramah dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini 

bisa kita lihat dari akhir perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yaitu 

pada saat Nabi Khidir menjelaskan maksud dari kejadian-kejadian yang 

mereka alami saat dalam perjalanan. Dan penggunaan alat peraga dalam 

kisah ini dapat kita lihat ketika proses perjalanan Nabi Musa dengan Nabi 

Khidir, yaitu ketika mereka menaiki sebuah kapal dan Nabi Khidir 

melubangi kapal tersebut, membunuh anak kecil dan menegakkan dinding 

rumah yang roboh. 

2. Diskusi  
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Metode diskusi dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini 

terjadi pada sepanjang perjalanan keduanya, yaitu ketika Nabi Musa 

memohon untuk mengikuti Nabi Khidir dan Nabi Khidir tidak 

mengizinkannya. Akan tetapi setelah terjadi beberapa percakapan atau 

diskusi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir akhirnya Nabi Musa dan 

Nabi Khidir membuat sebuah kontrak belajar yang menghasilkan sebuah 

keputusan yaitu Nabi Musa diizinkan mengikuti Nabi Khidir tetapi Nabi 

Musa tidak boleh menanyakan apapun kejadian yang akan mereka alami. 

Dan pada akhir kisah Nabi Khidir menjelaskan atau menjawab pertanyaan 

Nabi Musa tentang maksud dari kejadian-kejadian yang mereka alami. 

3. Pemeran 

Metode pemeranan ini terdapat pada kisah Nabi Musa dengan Nabi 

Khidir yaitu ketika Nabi Khidir menyampaikan materi pendidikan tidak 

berupa tulisan, akan tetapi langsung pada praktek yang nyata, sehingga 

Nabi Musa langsung mengalami kejadian atau materi yang Nabi Khidir 

berikan. 

Malcolm Knowles membagi kebutuhan dasar manusia atas 

beberapa macam, diantaranya adalah Kebutuhan berkembang, kisah Nabi 

Musa dengan Nabi Khidir ini menunjukkan kesungguhan untuk 

berkembang dalam diri Nabi Musa, hal ini dapat kita lihat ketika Nabi 

Musa berusaha mencari Nabi Khidir untuk belajar ilmu kepada Nabi 

Khidir. Karena Nabi Musa ingin menambah wawasan pengetahuannya 



 

 

dengan belajar ilmu kepada Nabi Khidir atau hamba Allah yang lebih 

shaleh darinya. 

Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk memperoleh 

pengalaman baru. Dalam perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir 

terdapat banyak pengalaman baru, seperti Nabi Musa mengenal guru 

barunya yaitu Nabi Khidir, dan terdapat kejadian-kejadian Nabi Khidir 

yang berlawanan dengan kebiasaan Nabi Musa, supaya dengan kejadian 

itu dapat memberikan pengalaman baru dan ilmu baru. 

Nabi Khidir sebagai seorang guru juga menunjukkan sikap rendah 

hati dan tidak besar kepala kepada muridnya yaitu Nabi Musa. Salah satu 

gambarannya itu dapat dilihat dari tutur katanya kepada Nabi Musa pada 

ayat 67 dan 68 yaitu: Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali 

tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat 

sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang 

cukup tentang hal itu?" 

Menurut Quraish Shihab, jawaban Nabi Khidir ini adalah jawaban 

yang tidak kalah halusnya dengan pertanyaan Nabi Musa. Ia tidak serta-

merta menolak secara langsung permintaan Nabi Musa, melainkan 

memberinya jawaban dengan penilaian bahwa Nabi Musa tidak akan sabar 

mengikutinya sambil menyertakan alasan yang logis dan tidak 

menyinggung perasaan atas ketidak sabarannya itu.
114
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Dalam kisah ini juga diterangkan kepada kita agar mempunyai 

adab sopan santun dan bersikap lemah lembut terhadap guru atau pendidik 

sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa yaitu dalam ayat 66 : 

“Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu 

yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?”  

Ayat itu disebutkan cara Nabi Musa mengeluarkan tutur kata yang 

sangat santun dan seakan-akan sedang meminta pendapat. Seakan-akan 

beliau menyebutkan: “apakah engkau bersedia memberi ijin kepada saya 

atau tidak?”. Di sini Nabi Musa tampaknya sangat butuh untuk berguru 

dan belajar ilmu kepada Nabi Khidir. 

Dalam proses pembelajarannya, orang dewasa membutuhkan 

seorang pembimbing, fungsi dari seorang pembimbing yaitu sebagai 

Penyebar pengetahuan, dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini 

bisa kita lihat bahwa Nabi Khidir sebagai penyampai informasi atau 

sebagai guru dan Nabi Musa sebagai seseorang yang belajar atau sebagai 

murid, hal ini bisa kita lihat ketika Nabi Khidir menyampaikan maksud 

dari kejadian melubangi perahu, membunuh anak kecil dan menegakkan 

dinding yang roboh. 

Fungsi pembimbing yang selanjutnya adalah sebagai pelatih 

keterampilan, Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini juga menegaskan 

bahwa Nabi Khidir memberikan pengetahuan kepada Nabi Musa melalui 

praktek, yaitu tidak secara teori ataupun tulisan tetapi langsung mengalami 

sebuah kejadian, yaitu kejadian melubangi perahu, membunuh anak kecil 



 

 

dan menegakkan dinding yang roboh, sehingga Nabi Musa bisa 

mempelajari ketiga kejadian yang langsung terjadi tersebut secara 

langsung.  

Metode evaluasi yang digunakan dalam pendidikan orang dewasa 

harus mencerminkan kehendak bebas yang sama seperti proses belajarnya. 

Metode evaluasinya harus datang dari orang yang belajar, bukan 

dipaksakan dari orang luar, orang dewasa harus pula belajar menilai 

sendiri sukses dan kegagalannya. 

Jenis evaluasi dan fungsinya dapat digolongkan sebagai berikut, 

yang pertama  adalah penilaian formatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat 

keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dalam kisah Nabi Musa 

dengan Nabi Khidir juga terdapat penilaian formatif yaitu ketika Nabi 

Musa ditegur oleh Nabi Khidir karena melanggar kesepakatan, yaitu pada 

saat Nabi Musa bertanya maksud Nabi Khidir melubangi kapal yang 

mereka naiki, dari penjelasan kejadian tersebut dapat dipahami bahwa 

Nabi Musa masih dinilai belum sabar untuk mengikuti Nabi Khidir. Hal 

ini juga diperkuat dari kejadian kedua yaitu pada saat Nabi Khidir 

membunuh anak kecil, lalu Nabi Musa bertanya maksud dari perbuatan 

Nabi Khidir yang pembunuhan anak kecil. Dari kejadian kedua ini juga 

dapat dinilai bahwa Nabi Musa masih belum bisa sabar untuk mengikuti 

Nabi Khidir, karena untuk kedua kalinya Nabi Musa menanyakan tentang 

kejadian yang dilakukan oleh Nabi Khidir. 



 

 

Penilaian yang kedua adalah Penilaian sumatif yaitu penilaian yang 

dilakukan pada akhir unit program. Penilaian ini dapat kita lihat dalam 

kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir pada saat Nabi Khidir memutuskan 

untuk berpisah dengan Nabi Musa, karena sudah melakukan kesalahan 

untuk ketiga kalinya dan itu dinilai Nabi Musa tidak akan sabar ketika 

tetap mengikuti Nabi Khidir. 

Penilaian yang ketiga adalah Penilaian diagnostik yaitu penilaian 

yang bertujuan untuk melihat kelemahan siswa serta faktor penyebabnya, 

penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar. Hal ini 

dapat kita lihat ketika awal pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, 

diawal pertemuannya Nabi Khidir tampaknya sudah mengetahui akan jiwa 

Nabi Musa, dengan ilmu laduni yang diterimanya dari Allah Swt. Dan 

telah diketahui bahwa Nabi Musa memiliki sifat lekas meluap, spontan. 

Karena itu Nabi Khidir sudah menyatakan dari awal kalau Nabi Musa 

tidak akan sabar mengikutinya.
115

 

Nabi Khidir menjelaskan lagi sebagai sindiran halus atas sikap 

Nabi Musa dengan berkata: Bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu 

yang engkau belum jangkau secara menyeluruh hakikat beritanya?  

Engkau tidak memiliki pengetahuan batiniah yang cukup tentang apa yang 

engkau lihat dan alami bersamaku. Dari penjelasan kisah tersebut dapat 

dipahami bahwa Nabi Khidir menilai tentang kelemahan Nabi Musa dan 

penyebab dari kelemahan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep pendidikan orang dewasa 

berdasarkan al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 60-82, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir menjadi teladan dalam 

pembelajaran orang dewasa, hal itu karena Nabi Musa sebagai seorang 

nabi dan juga sebagai murid dari Nabi Khidir sudah dalam usia dewasa. 

Hakikat pendidikan orang dewasa dalam al-Qur’an surat al-Kahfi adalah 

ketika Nabi Musa sebagai seorang murid juga dilibatkan dalam 

perencanaan pembelajarannya, dalam perencanaan tersebut terdapat 

kesungguhan dan kematangan diri Nabi Musa, yang ditegaskan pada surat 

al-Kahfi ayat 60, bahwa Nabi Musa bertekad untuk mencari guru tersebut 

sampai ketemu meskipun dalam waktu yang lama. Dalam pendidikan 

orang dewasa suasana pembelajaran yang diterapakan adalah suasana 

belajar yang menyenangkan dan menantang, seperti dalam kisah Nabi 

Musa dengan Nabi Khidir ini yaitu terdapat kejadian-kejadian yang 

bernuansa pendidikan, akan tetapi kejadian tersebut tidak masuk akal oleh 

fikiran Nabi Musa, sebelum Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan maksud 

dari kejadian-kejadian yang menantang tersebut. 



 

 

2. Metode pembelajaran orang dewasa dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 

60-82 adalah Metode pemeranan ini terdapat pada kisah Nabi Musa 

dengan Nabi Khidir yaitu ketika Nabi Khidir menyampaikan materi 

pendidikan tidak berupa tulisan, akan tetapi langsung pada praktek yang 

nyata, sehingga Nabi Musa langsung mengalami kejadian atau materi yang 

Nabi Khidir berikan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pendidik hendaknya dalam mengajar bisa membedakan antara 

mengajar orang dewasa dan mengajar anak-anak. Dan bukan hanya 

bertindak sebagai pengajar, tetapi sebagai motivator dan fasilitator dalam 

proses pembelajaran. 

2. Kepada peserta didik hendaknya mengetahui bahwa pendidikan bukanlah 

sekedar secara formal pada sebuah lembaga pendidikan tetapi juga bisa 

dihadapkan pada masalah yang nyata dengan langsung mengalami 

kejadian tersebut. 

3. Kepada peneliti hendaknya bisa menerapkan konsep pendidikan orang 

dewasa dalam setiap proses pembelajaran.  
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