
 

1 

KONSEP AL- TA‘LĪM DALAM AL-QUR’AN DAN 

RELEVANSINYA DENGAN KONSEP PEMBELAJARAN 

DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

 

SKRIPSI 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Oleh 

 

RESTIN NURUL HIDAYAH 

NIM: 210312004 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

JURUSAN TARBIYAH 

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) 

PONOROGO 

PEBRUARI 2017  



2 
 

 

ABSTRAK 

Hidayah, Restin Nurul. 2017. Konsep Ta’li>m dalam al-Qur’an dan Relevansinya 
dengan Konsep Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Anwar Mujahidin, MA.  

Kata kunci: At- Ta’li>m dalam al-Qur‟an, Konsep Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar oleh pihak guru 

sebagai pendidik sedangkan, belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Belajar mengajar 

akan berhasil apabila hasilnya mampu membawa perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai dalam diri anak didik. Oleh karena itu, 

pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk dan 

manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik khususnya guru. Kekeliruan atau 

ketidak lengkapan prestasi mereka terhadap proses belajar dan hal-hal yang berkaitan 

dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil pelajaran (proses 

mempelajari materi) yang dicapai peserta didik. Sehingga pembelajaran tidak 

berlangsung secara efektif. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka menarik dan 

penting untuk mencari temuan tentang konsep pembelajaran dalam Islam perspektif al-

Qur‟an dengan harapan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang teori 

pembelajaran dalam Islam. 

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1) 

Bagaimana Konsep at- ta’li>m dalam al-Qur‟an? 2) bagaimana relevansi konsep at- ta’li>m 

dalam al-Qur‟an dengan konsep pembelajaran pendidikan Islam? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui konsep at- ta’li>m dalam al-

Qur‟an. 2) untuk mengetahui relevansi konsep at- ta’li>m dalam al-Qur‟an dengan konsep 
pembelajaran pendidikan Islam. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif,. Sumber datanya bahan 

kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara pengumpulan 

beberapa literatur untuk dianalisis bagian-bagian yang berhubungan dengan pembahasan. 

Teknik yang pertama yaitu dengan cara mencari ayat yang berkaitan dengan ta’li>m dalam 

al-Qur‟an dengan Mu‟jam al-Qur‟an yang kemudian melakukan beberapa teknik 
selanjutnya: 1) Editting yaitu memeriksa apakah sesuai dengan teori atau tidak dari 

beberapa kitab tafsir yang berupa ayat. 2) Organizing yaitu mengelompokkan ayat secara 

tertib dan sistematis ayat yang masih satu makna. 3) penemuan hasil data yaitu dengan 

analiisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap materi ta’li>m dalam al-Qur‟an dan 
relevansinya dengan konsep pembelajaran pendidikan Islam. Sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yaitu terdapat kesamaan antara 

konsep at- ta’li>m dengan konsep pembelajaran bahwa arti kata mengajar ialah mengasah 

potensi tang dimilki peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga 

pada akhirnya potensi ini akan terasah dan akan menghasilkan aneka pengetahuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam mendidik 

dalam upaya meningkatkan kemapuan kemudian diiringi oleh perubahan dan 

peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan manusia itu sendiri. Arti lain 

dari belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang terjadi dalam 

interaksi aktif pada lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengelolaan pengertian. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan 

bahwa belajar adalah proses perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja 

yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari 

perubahan yang ditimbulkan.
1
 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan 

berkaitan dengan cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi 

pembelajaran dan mengelola pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran mencakup tiga aspek yaitu: peserta didik, proses belajar, 

dan situasi belajar.
2
  

Tujuan pembelajaran adalah membimbing siswa agar menguasai ilmu 

pengetahuan dan keterampilan mengenai materi pembelajaran yang diajarkan 

                                                      
1
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),7. 

2
 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: TERAS, 2012), 4. 
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di kelas serta membentuk pribadi yang beraqidah tauhid dan shalih melalui 

pembelajaran tersebut.
3
 

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 

didik.
4
 Pembelajaran merupakan proses interaksi baik antara pendidik dan 

peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan 

lingkungannya yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui 

proses interaksi, kemapuan peserta didik akan berkembang baik mental 

maupun intelektualnya.
5
 

Dalam melakukan interaksi tersebut terdapat rambu-rambu yang perlu 

dihargai dan dituruti oleh kedua belah pihak, agar pembelajaran berjalan 

dengan baik dan menyenangkan. Seorang tidak hanya dituntut untuk 

mentransfer ilmu saja akan tetapi juga mesti mebentuk jiwa peserta didik, 

melaui ilmu pengetahuan yang diajarkan, agar menjadi pribadi yang kaya 

secara intelektual dan kejiwaan. Demikian pula dengan peserta didik dalam 

proses pembelajaran mereka harus selalu aktif. Mereka dituntut tidak hanya 

menerima penyampaian dari guru, tetapi juga harus aktif dalam mencari dan 

menemukan sendiri pengetahuan yang dicarinya.
6
 

Proses belajar mengajar akan berhasil bila hasilnya mampu membawa 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai 

                                                      
3
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Nabawi Pesan-pesan al-Qur’an tentang Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 100. 
4
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2014),61. 
5
 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasinya Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: Kencana, 2008), 133. 
6
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Nabawi Pesan-pesan al-Qur’an tentang Pendidikan, 71. 
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dalam diri anak didik.
7
 Keberhasilan dan kegagalan seorang murid berasal dari 

pribadi murid tersebut. Usaha apapun harus dimulai dari sikap dan cara 

berpikir dalam menanggapi berbagai situasi yang akan ditemui dalam 

kehidupan. Tiap orang memilki kelebihan serta kekurangan dan semua tinggal 

bagaimana bisa mengoptimalkan potensi kelebihan dan meminimalkan 

kekurangan yang dimiliki. Keseimbangan semua unsur di dalam diri adalah 

kunci sukses yang akan diraih. 

Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan 

segala aspek, bentuk dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik 

khususnya guru. Kekliruan aatau ketidak lengkapan prestasi mereka terhadap 

proses belajar dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin akan 

mengakibatkan kurang bermutunya hasil pelajaran (proses mempelajari 

materi) yang dicapai peserta didik. Sehingga pembelajaran tidak berlangsung 

secara efektif. 

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan belajar siswa di antaranya 

dapat dilakukan melalui upaya memperbaiki proses pengajaran. sehingga 

dalam perbaikan proses pengajaran ini peranan guru sangat penting. Selaku 

pengelola kegiatan siswa, guru juga diharapkan membimbing dan membantu 

siswa.  

Konsep pembelajaran dalam al-Qur‟an di antaranya diungkapkan 

menggunakan  istilah ta’li >m. Istilah ta’li >m pada umumnya menggambarkan 

bahwa Allah-lah yang mengajar manusia. Artinya Allah melimpahkan ilmu 

                                                      
7
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran sesuai Standar Nasional  (Yogyakarta: Teras, 2012), 1-2. 
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kepada manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Dia mengajar 

Adam mengenai nama segala sesutu.  

Dalam  surat al-Baqarah (2) ayat 31 disebutkan:
8
 

                    

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!". 

 

Makna penggalan ayat ini adalah manusia diberi kemampuan 

mengekspresikan apa yang terlintas dalam benaknya serta kempuannya 

menangkap bahasa sehingga ini mengantarnya “mengetahui”. Di sisi lain, 

kemampuan manusia merumuskan ide dan memberi nama bagi segala sesuatu 

merupakan langkah menuju terciptanya manusia berpengetahuan dan lahirnya 

ilmu pengetahuan.
9
  

Dia mengajar Nabi mengenai apa saja yang tidak ia ketahui, dan 

bahkan Dia juga mengajar segala manusia, seperti yang ditegaskan dalam QS. 

Al-“Alaq (96): 3-5: 

                   

   

                                                      
8
 Drs. H. Ahmad Izzan, M. Ag. Dan Saehudin, S.Th. I, Tafsir pendidikan Studi Ayat-ayat 

Berdimensi Pendidikan  (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 47.  
9
 M, Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 143-146. 
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Artinya: “Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Jadi Allah tidak hanya pencipta manusia tetapi Dia juga mengajar dan 

melimpahkan ilmu kepada manusia. Allah yang membuat manusia itu berilmu 

dengan menciptakan potensi dalam diri manusia tersebut, dengan potensi 

itulah manusia dapat menggali dan mencari ilmu pengetahuan serta 

menerimanya. Dia mengajar manusia melalui alam ciptaan-Nya dan wahyu 

yang disampaikan kepada Nabi.
10

 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka menarik dan penting 

untuk mencari temuan tentang konsep pembelajaran dalam Islam perspektif 

al-Qur‟an dengan harapan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru 

tentang teori pembelajaran dalam Islam. Berangkat dari sini maka penulis 

ingin mengadakan penelitian dengan  judul “Konsep al-ta’li >m dalam Al-

Qur‟an dan Relevansinya dengan Konsep Pembelajaran dalam Pendidikan 

Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan realita yang terjadi maka muncul bebrapa pertanyaan di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep al-ta’li >m dalam al-Qur‟an? 

2. Bagaimana relevansi konsep al-ta’li >m dalam al-Qur‟an dengan konsep 

pembelajaran dalam pendidikan Islam? 

                                                      
10

 Kadar M. Yusuf, Tafsir Nabawi Pesan-pesan al-Qur’an tentang Pendidikan,59. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari realita yang diungkapkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep al-ta’li >m dalam al-Qur‟an. 

2. Untuk mengetahui relevansi konsep al-ta’li >m dalam al-Qur‟an dengan 

konsep pembelajaran dalam pendidikan Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk kepentingan studi ilmiah mengenai hubungan antara al-Qur‟an 

sebagai sumber ilmu dengan ilmu pendidikan khususnya, konsep 

pembelajaran. 

b. Sebagai pengayaan/evaluasi terhadap konsep pembelajaran yang 

dikembangkan dalam perbaikan proses kegiatan belajar mengajar agar 

mutu pendidikan meningkat. 

2. Manfaat Prakstis 

Manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar yang baik di sekolah. 
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b. Sebagai sumbangan bagi masyarakat sebagai pengayaan/evaluasi 

dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih maju 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran.  

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengkaji tentang Konsep al-ta’li >m dalam al-Qur‟an dan 

relevansinya dengan konsep pembelajaran dalam Islam. Ada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah ini, di antaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, Siti Jannaten, dengan judul Studi Komparasi Pembelajaran 

tentang Metode Pembelajaran antara Muhammad „Athiyyah Al-Abrasi dan Al-

Zarnuji, STAIN Ponorogo. Penelitian tersebut mendalami masalah 

pembelajaran. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana metode pembelajaran 

menurut Muhammad „Athiyyah Al-Abrasi? (2) Bagaimana metode 

pembelajaran menurut Al-Zarnuji? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan 

antara metode pembelajaran menurut Muhammad „Athiyyah Al-Abrasi 

dengan Al-Zarnuji?, kesimpulannya: (1) metode pembelajaran menurut 

Muhammad „Athiyyah Al-Abrasi adalah metode induktif, metode ceramah, 

metode dialog, metode eksperimen atau latihan. (2) ,metode pembelajaran 

menurut Al-Zarnuji adalah mencakup: metode demonstrasi, metode diskusi 

(mudza>rah, muna>zarah, dan muta>rahah) metode ceramah. (3) persamaan 

metode pembelajaran dari kedua tokoh pemikiran tersebut adalah sama-sama 

nebggunakan metode ceramah, metode dialog, dan metode eksperimen. 
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Sedangkan letak perbeadaannya pada metode induktif. Persamaan dan 

perbedaan dalam aspek hubungan guru dengan murid. Menurut  Muhammad 

„Athiyyah Al-Abrasi berpandangan seorang guru dituntut untuk bersikap kasih 

sayang kepada muridnya, menciptakan pegaulan seperti pergaulan seorang 

ayah terhadap anak-anaknya sehingga tercipta hubungan personal yang 

bersifat kasih sayang antara nguru daan murid bisa menjadi faktor suksesnya 

jalannya proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Al-Zarnuji 

berpandangan bahwa guru bertugas pengajar dan pendidik, sedangkan murid 

adalah pelajar yang mencari ilmu dari pengajar. Persamaan dari kedua tokoh 

tersebut adalah guru sebagai pengajar dan murid sebagai pelajar yang mencari 

ilmu dari pengajar serta untuk mentransformasikan pengetahuan. 

Kedua, Aham Kautsar, dengan judul Proses pengajaran dalam kajian 

tafsir Ibnu katsir Juz 30 (studi kasus Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur‟an 

Ahmad Dahlan Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Poonorogo), dengan rumusan masalah ebagai berikut: (1) bagaimana 

pesantren tahfidz al-Qur‟an Ahmad Dahlan kelurahan Mangkujayan 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana Faktor Pendukung 

dan penghambat proses pengajaran dalam kajian tafsir Ibnu Katsir juz 30 di 

pondok pesantren tahfidz al-Qur‟an Ahmad Dahlan kelurahan Mangkujayan 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Dan kesimpulannya adalah 

dalam proses pengajaran tafsir Ibnu Katsir juz 30 di PPTQ Ahmad Dahlan 

Metode pengajaran yang digunakan adalah metode ceramah digabung dengan 

metode bandongan. Strategi yang digunakan adalah active learning dan media 
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yang sering diginakan adalah media projektor. Faktor pendukungnya adalah 

mudahnya pemateri dalam menyampaikan tafsir karena sebagian peserta 

sudah mengetahui dan hafal ayat-ayat al-Qur‟an yang ditafsir, pengulangan 

materi yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, serta pematerinya 

berkompeten di bidangnya sehongga peserta didik dapat memahami dan 

mengerti materinya dengan jelas. sedang faktor penghambatnya adalah 

pengulangan materi yang berdampak pada sikap malas pada peserta didik 

yang aktif dan rajin dalam mengikuti kajian, serta kurangnya pemahaman 

terhadap materi disebabkan ketidak disiplinan peserta dalam mengikuti kajian 

tafsir karena materi kajian tafsir runtut dan berururtan. 

Telaah pustaka lainnya dilakukan oleh Binti Ma‟rifah dengan judul 

Konsep pembelajaran Menurut Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah 

(Telaah Relevansi di Era Pembelajaran Berbasisi Kompetensi) dengan 

rumusan masalah: (1) Bagaimana Konsep Pembelajaran menurut Ibnu 

Khaldun dalam Kitab Muqaddimah? (2) bagaimana konsep pembelajaran 

berbasisi kompetensi? (3) Bagaimana relevansi konsep pembelajaran menurut 

Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah di era pembelajaran berbasisi 

kompetensi ditinjau dari segi tujuan pembelajaran, interaksi guru dan murid, 

dan metode pembelajaran. Kesimpulannya dari pembahasan data di atas 

adalah: Konsep pembelajaran Ibnu Khaldun adalah sebuah konsep 

pembelajaran yang memandang kegiatan pembelajaran adalah sebuah upaya 

perubahan individu profesional yang bertanggungjawab bagi kehidupan 

dirinya dan masyarakat. Konsep pembelajaran berbasis kompetensi 
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merupakan wujud aktivitas pembelajaran yang berfungsi mengembangkan 

potensi peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi secara tuntas dan profesional suatu 

ilmu yang dipelajarinya, untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. 

Relevansi konsep pembelajaran menurut Ibnu Khaldun di era pembelajaran 

berbasis kompetensi ditinjau dari segi tujuan pembelajaran, interaksi guru dan 

murid, dan metode pembelajaran adalah sebagai berikut: (a) Relevansi tujuan 

pembelajaran menurut Ibnu Khaldun di era pembelajaran berbasis kompetensi 

dapat dilihat dari tujuan pembelajaran Ibnu Khaldun yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran yang berkembang di era pembelajaran berbasis 

kompetensi. Yaitu kedua-duanya sama menekankan kecapaian kompetensi 

yang maksimal dan tercapainya mastery learning dalam pembelajaran. (b) 

relevansi interaksi guru dan murid dalam pembelajaran menurut Ibnu Khaldun 

di era pembelajaran berbasis kompetensi dapat dilihat darikesaan konsep yang 

menempatkan murid sebagai subyek utama pembelajaran dan guru sebagai 

fasilitator. Akan tetapi, dalam beberapa hal sebagian konsep Ibnu Khaldun 

yang kurang relevan dengan konsep pembelajaranberbasis kompetensi. (c) 

relevansi metode pembelajaran menurut Ibnu Khaldun di era pembelajaran 

berbasis kompetensi dapat dilihat dari adanya relevansi antara metode yang 

diterapkan Ibnu Khaldun dengan metode yang berkembang di era 

pembelajaran berbasisi kompetensi metode tadrij.  

Dari hasil telaah pustaka terdahulu tersebut menunjukkan bahwa 

penelitian tentang “Konsep al-ta’li >m dalam Al-Qur‟an dan Relevansinya 
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dengan Konsep Pembelajaran dalam Pendidikan Islam” merupakan penelitian 

ilmiah yang belum pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

diwujudkan dan bukan merupakan plagiat dari penelitian terdahulu. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Datanya bukan 

berupa angka. Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada analisis 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
11

 Telaah 

Pustaka ini dilakukan  dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari 

berbagai sumber pustaka kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk 

keperluan baru.
12

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha 

menggali sedalam mungkin produk tafsir yang dilakukan oleh ulama-ulama 

terdahulu beradasarkan berbagai literatur tafsir baik yang bersifat primer 

maupun sekunder. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah metode 

pendekatan tafsir maudlu’i yakni membahas ayat-ayat al-Qur‟an sesuai 

dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan 

                                                      
11

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 23. 
12

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi (Ponorogo: STAIN PO Press, 2009), 41. 
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dengan tema dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari 

berbagai aspek yang terkait dengannya.
13

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian 

kepustakaan (library research) ini merupakan sumber data yang diperoleh 

dari bahan-bahan pustaka yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer Tafsir 

Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir fi Zhilalil Qur’an di 

bawah Naungan al-Qur’an jilid 1-10 karya Sayyid Quthb Terj. As’ad 

Yasin, dan Tafsir al-Ahzhar karya H. Abdulmalik Abdulkarim 

Amrullah (Hamka).  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-

data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan 

kata lain, sumber dari buku-buku, kitab, dokumen yang berkaitan 

dengan kajian ini yaitu: 

Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka 

Cipta. 2009. 

 

Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran Meningkatkan Mutu Pembelajaran sesuai 

Standar Nasional. Yogyakarta: Teras. 2012. 

                                                      
13

 Moh. Nur Hakim, Metodologi Studi Islam (Malang: UMM Press, 2004), 78-79. 
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Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar . Jakarta: Bumi Aksara. 

2001. 

 

Izzan, H. Ahmad dan Saehudin. Tafsir pendidikan Studi Ayat-ayat 

Berdimensi Pendidikan. Tangerang: Pustaka Aufa Media. 

2012. 

 

 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat sumber datanya bahan kepustakaan, maka teknik 

pengumpulan datanya adalah degan cara pengumpulan beberapa literatur 

untuk dianalisa bagian bagian yang berhubungan dengan pembahasan.
14

 

Teknik yang pertama yaitu dengan mencari ayat yang berkaitan 

dengan ta’li >m dalam al-Qur‟an dengan menggunakan Mu‟jam al-Qur‟an. 

Kemudian melakukan beberapa teknik selanjutnya di anataranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Editting yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur‟an yang memilki kesaman 

tema dan arah serta menyusunnya berdasarkan turunnya ayat-ayat 

tersebut, kemudian merangkainya dengan keterangan-keterangan serta 

mengambil suatu kesimpulan menghimpun seluruh ayat al-Qur‟an 

yang memiliki tujuan dan tema yang sama dengan cara melihat dari 

kitab tafsir yang berupa ayat-ayat. 

                                                      
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1990), 24. 
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b. Organizing yaitu memilah (mengorganisasikan) ayat-ayat dengan 

sistematis dan tertib berdasarkan asbab al-nuzul ayat dari yang 

pertama kali turun. 

c. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi 

seluruh aspek yang digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-

teori akurat, sehingga mufasir dapat menyajikan tema secara utuh dan 

sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuan yang 

menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-

bagian yang terdalam sekalipun dapat diselami. Kemudian 

melaksanakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian ayat-

ayat tentang ta’li >m dalam al-Qur‟an kemudian disesuaikan dengan 

konsep pembalajaran.
15

  

4. Teknik Analisis Data 

Dalam hal ini metode pembahasan yang dipakai oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan kajian analisis (content analisis) yaitu tentang isi, 

pesan atau komunikasi terhadap literatur-literatur yang relevan dengan 

pokok bahasan. Artinya dalam penulisan ini, kajian difokuskan kepada 

bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang 

berstandar akademik, kemudian mencari makna baik yang Data yag 

terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, jurnal, skripsi dan 

sebagainya.
16

 

Metode yang digunakan adalah: 

                                                      
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 24.  
16

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 

49. 
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1. Metode induktif yaitu suatu proses berpikir yang berangkat dari fakta-

fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari 

fakta atau peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat 

umum. 

2. Metode Deduktif yaitu suatu pemikiran yang bersifat umum ke khusus 

dari dalil ke realitas al-Qur‟an yang bersifat kullli dicari yang ada 

kaitannya dengan kependidikan. Kemudian dikaji, dipahami, dianalisa 

dan dilihat kembali dalam kenyataan sebagai pengujian realitas 

penelitian.
17

 

3. Metode Content Analisis 

Metode Content Analisis adalah teknik sistem untuk 

menganalisis isi pesan sebagai objeknya, melainkan lebih daripada itu 

terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala 

simbolik dalam dunia komunikasi.
18

 Isi kandungan yang terdapat 

dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Konsep al-ta’li >m dalam al-

Qur‟an dan relevansinya dengan konsep pembelajaran dalam 

pendidikan Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian yang akan disusun dikelompokkan menjadi lima bab yang 

                                                      
17

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 90. 
18

 Imam Suprayoga dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Rajawali 

Rosda Karya, 2003), 71. 
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masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini diberikan penjelasan tentang gambaran umum 

penelitian. Sedang penyusunannya terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data). 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Sebagai pedoman umum yang digunakan untuk landasan dalam 

melakukan penelitian. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya 

meliputi teori-teori umum yang relevan teori tentang belajar. 

BAB III :  TEMUAN PENELITIAN 

  Data khusus tentang konsep al-ta’li>m dalam al-Qur‟an yang 

berisikan ayat-ayat .temuan tentang ta’li >m. 

BAB IV : ANALISIS DATA  

  Analisis data mengenai materi al-ta’li >m dalam al-Qur‟an dan 

relevansinya dengan konsep pembelajaran dalam pendidikan Islam. 

Bab ini berfungsi mendeskripsikan dan menjelaskan data hasil 

temuan. 

BAB V : PENUTUP  
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  Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

intisari dari kajian ini. 
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BAB II 

KONSEP PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pengertian Pembelajaran 

Konsep dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “concept” 

yang berarti ide secara umum (general idea).19 Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesis Kontemporer dijelaskan bahwa konsep adalah 

gambaran mental suatu objek, proses ataupun yang berada di luar 

bahasan dan yang digunakan oleh akal budi untuk memahami 

masalah-masalah lainnya atau dengan kata laian ide atau pendapat 

yang diabstrakkan melalui peristiwa nyata.20 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep adalah 

sekelompok objek atau peristiwa atau simbol yang memiliki 

karakteristik umum yang sama dan diidentifikasi dengan nama yang 

sama, misalnya, misalnya konsep tentang manusia hari akhir, surga 

dan neraka. Materi konsep berupa pengertian definisi, hakikat inti 

sari.21 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

                                                      
19

 Oxford Learnr‟s Pocket Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1995), 81. 
20

 Pete Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer 
(Jakarta: Modern English Press, tt), 764. 

21
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 46. 
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sebagainya. Dalam arti luas, belajar merupakan kegiatan psikofisik 

menuju perkembangan pribadi, seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar 

merupukan usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan.22 

Selain itu belajar juga diartikan sebagai suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi individu denga lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Belajar ialah belajar memperoleh respon-respon sebagai akibat 

adanya latihan khusus. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi 

dalam diri peserta didik, disebabkan oleh pengalaman yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Dalam perspektif psikologis, 

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan dalam 

perilaku sebagai hasil dalam interaksi dengan lingkungan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berati suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.23 

Para ahli mendefinisikan belajar dengan berbagai rumusan, 

sehingga terdapat keragaman tentang makna belajar di antaranya 

adalah sebagai berikut:  

                                                      
22

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2000), 21. 

23
 Ibid, 65. 
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1) Skiner, berpendapat belajar adalah suatu perilaku pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik, sebaliknya bila tidak 

belajar, maka responnya menurun. 

2) Harry Clay Lingren dan Netwin Sufer mendefinisikan dengan 

perubahan yang relatif permanen dalam bentuk tingkah laku yang 

terjadi sebagai hasil pengalaman. 

3) Syaiful Bahri menjelaskan bahwa belajar pada hakikatnya adalah 

“perubahan” yang terjadi pada diri seseorang setelah berakhirnya 

melakukan aktivitas belajar, walaupun pada kenyataanya tidak 

semua perubahan termasuk kategori belajar.24 

Belajar (learning), sering kali didefinisikan sebagai perubahan 

yang secara relatif berlangsung pada masa berikutnya yang diperoleh 

kemudian dari pengalaman-pengalaman. Para ilmuwan perilaku 

berusaha mengukur apa yang telah dikerjakan oleh seorang makhluk 

untuk dapat menguasai belajar ini. Tetapi, belajar itu sendiri 

merupakan satu kegiatan yang terjadi di dalam diri seseorang, yang 

sukar untuk diamati secara langsung. Hal ini masih merupakan 

masalah yang belum dapat sepenuhnya dimengerti25. 

Sebagai orang, beranggapan belajar itu adalah semata-mata 

mengumpulkan atau menghapalkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk 

informasi atau materi pelajaran. Orang yang berasumsi demikian 

                                                      
24

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006), 58-59. 

25
 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib abdul Wahab, Psikologi suatu Pengantar 

dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 208. 
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biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah 

mampu menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian besar 

informasi yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan gurunya. 

Pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan  segala 

aspek, bentuk dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para 

pendidik khususnya para guru. Kekeliruan atau ketidak lengkapan 

persepsi mereka terhadap proses belajar dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengannya mungkin akan mengaibatkan kurang bermutunya 

pembelajaran yang dicapai peserta didik. 

Bagi Gagne, belajar dinakanai sebagai suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan, serta tingkah laku. Selain itu Gagne juga menekankan 

bahwa belajar sebagai upaya memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan melalui  instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah 

perintah atau arahan dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru. 

Selanjutnya Gagne dalam teorinya yang disebut The domains of 

learning, mentimpilkan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh 

manusia dapat dibagai menjadi lima kategori, yaitu: 

a) Keterampilan motoris (motor skill) adalah keterampilan yang 

diperlihatkan dari berbagai gerakan badan, misalnya: menulis, 

menendang bola, bertepuk tangan, berlari, dan loncat. 
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b) Informasi verbal adalah informasi yang sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan otak atau intelegensi seseorang, misalnya: seseorang 

dapat memahami sesuatu dengan berbicara, menulis, 

menggambar, dan lain sebagainya yang berupa simbol yang 

tampak (verbal). 

c) Kemampuan intelektual adalah manusia mampu melakukan 

interaksi dengan dunia luar melalui kemampuan intelektualnya, 

misalnya: mampu membedakan warna, bentuk dan ukuran. 

d) Strategi kognitif, gegne menyebutnya sebagai organisasi 

keterampilan yang internal (internal organized skill), yang sangat 

diperlukan untuk belajar mengingat dan berfikir. Kemampuan 

kognitif ini lebih ditunjukkan ke dunia luar dan tidak dapat dipelajari 

dengan sekali saja memerlukan perbaikan dan latihan terus-

menrus yang serius. 

e) Sikap (attitude), sikap merupakan faktor penting dalam belajar, 

karena tanpa kemampuan ini belajar tak akan berhasil dengan baik. 

Sikap seseorang dalam belajar akan sangat mempengaruhi hasil 

yang diperoleh dari belajar tersebut. Sikap akan sangat tergantung 

pada pendirian, kepribadian, dan keyakinannya, tidak dapat 

dipelajari atau dipaksakan, tetapi perlu kesadaran diri yang penuh.26  

Adapun pengertian belajar menurut W.S. Winkel adalah suatu 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 

                                                      
26

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2013), 1-2. 
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seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai 

sikap yag bersifat relatif konstan dan berbekas.27 

Menurut al-Qur‟an kemampuan belajar merupakan sebuah 

karunia Allah SWT. Selain nikmat persepsi dan berpikir, manusia 

dibekali pula dengan kesiapan alamiah untuk belajar, serta 

memeperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dam leahlian. 

Dengan belajar, manusia diberikan kemampuan lebih, yang 

dapat membedakannya dengan makhluk Allah lainnya, karena dengan 

belajar manusia dapat mencapai kesempurnaan insani yang luar 

biasa. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk mampu 

belajar dan menjadi pemimpin di dunia (khalifatullah fiil ardh).28 

Dalam al-Qur‟an kata al‟ilm dan turunannya berulang sebanyak 

780 kali, sebagaimana yang termaktub dalam wahyu yang pertama 

turun kepada Baginda Rasulullah SAW, yakni surat al-‟Alaq ayat 1-5 

yang artinya “Bacalah dengan (menyebut) nama Allah yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpar darah. 

Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya”. 

                                                      
27

 Ibid., 4. 
28

 Heri Guanawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 144. 
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Ayat ini menjadi bukti bahwa al-Qur‟an memandang aktivitas 

belajar sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Kegiatan belajar dapat berupa menyampakan, menelaah, 

mencari, mengkaji, dan meneliti. 

Orang yang senantiasa belajar akan mendapatkan ilmu, yang 

dapat digunakan untuk memecahkan segala masalah yang 

dihadapinya. Dengan ilmu pula manusia akan mampu mengangkat 

derajatnya di hadapan Allah SWT. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif 

tetap baik dala berpikir, merasa maupun dalam bertindak. 

Secara etimologi (bahasa) kata pembelajaran merupakan 

terjemahan dari bahasa inggris intruction yang bermakna upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai 

upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam pengertian terminologi (istilah) pembelajaran merupakan 

suatu proses di mana lingkungan sesorang secara disengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 
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kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi 

tertentu.29 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. 

Didalamnya terdapat interaksi dari berbagai komponen. Yaitu guru, 

siswa dan materi pembelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara 

ketiga komponen ini melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, 

media dan penataan lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu 

proses pembelajaran yang memungkinkan tercapainya ujuan yang 

telah direncanakan. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang 

interaktif yang terjadi antara murid sebagai pesrta didik (muta‟allim) 

dan guru/ustadzah  di sekolah/madrasah sebagai pendidik 

(leaner/mu‟allim) yang diatur berdasarkan kurikulum yang telah 

disusun dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan. Manusia 

yang terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan 

tenaga lainnya. Misalnya, tenaga laboraturium.30 Kegiatan 

pembelajaran lebih menekankan kepada semua peristiwa yang dapat 

                                                      
29

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  
(Bandung: ALFABETA, 2003), 108-109. 

30
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, 57. 
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berpengaruh secara langsung kepada efektifitas belajar siswa, dengan 

kata lain pembelajaran adalah upaya guru agar terjadi peristiwa belajar 

yang dilakukan siswa.31 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

kegiatan terencana yang mengondisikan atau merangsang seseorang 

atau sekelompok orang agar bisa belajar dengan baik, sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.  

 

B. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang 

peranan yang vital. Dalam uraian terdahulu telah ditegaskan, bahwa 

mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar, bahwa 

kegiatan mengajar hanya bermakna apabila terjadi kegiatan belajar 

murid. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap guru memahami 

sebaik-baiknya tentang proses belajar murid, agar ia dapat 

memberikan bimbingan dan meniadakan lingkungan belajar  yang 

tepat dan serasi bagi murid-murid.32 

Prinsip-prinsip pembelajaran ini muncul dari penemuan para ahli 

dalam bidang psikologi kemudian diaplikasikan dalam pendidikan 

                                                      
31

 Abdul Rahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2016), 217. 

32
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 27. 



29 
 

 

sehingga lahirnya prinsip-prinsip pembelajaran di antaranya adalah 

sebagai berikut:33 

a. Stimulus Belajar 

Stimulus belajar hendaknya dapat benar-benar 

mengomunikasikan informasi atau pesan yang hendak 

disampaikan oleh guru kepada siswa. Adapun cara yang dapat 

membantu siswa memperkuat pemahaman adalah melalui cara 

mengulang dan penguatan serta menyebutkan kembali pesan yang 

disampaikan oleh guru. 

b. Perhatian dan Motivasi 

Stimulus belajar yang diberikan oleh guru bukan berati 

perhatian dan motivasi dari siswa tidak diperlukan lagi. Beberapa 

cara untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi, antara lain: 

1) Menggunakan cara belajar yang bervariasi. 

2) Mengadakan pengulangan informasi. 

3) Memberikan stimulu baru, misalnya melalui pertanyaan-

pertanyaan kepada siswa. 

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan 

keinginan belajarnya. 

5) Menyediakan media dan alat bantu yang menarik perhatian 

siswa. 

                                                      
33

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 242-254. 
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Kebutuhan peserta didik untuk belajar akan mendorong 

timbulnya motivasi dalam diri masing-masing peserta didik. Untuk 

itu sangat diperlukan kreativitas guru dalam membuat inovasi-

inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Respons yang dipelajari 

Respons siswa terhadap stimulus guru dapat berupa 

perhatian, proses internal terhadap informasi ataupun tindakan 

nyata dalam bentuk partisipasi dan minat siswa saat mengikuti 

kegiatan belajar. 

d. Penguatan 

Setiap tingkah laku yang diikuti perasaan kepuasan terhadap 

kebutuhan siswa cenderung untuk diulang kembali. Sumber 

penguat belajar untuk pemuasan kebutuhan berasal dari luar dan 

dari dalam dirinya. Dari luar seperti nilai, ganjaran, hadiah-hadiah, 

dan lain-lain. Dari dalam diri bisa terjadi apabila respons yang 

dilakukan oleh siswa betul-betul memuaskan dirinya dan sesuai 

kebutuhan. 

e. Pemakaian dan Pemindahan 

Dalam menyampaikan informasi yang jumlahnya tidak 

terbatas, penting sekali dilakukan pengaturan dan penempatan 

informasi sehingga dapat digunakan apabila diperlukan kembali. 

Peringatan kembali informasi yang telah doperoleh cenderung 

terjadi apabila digunakan dalam situasi serupa. 
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Al-Qur‟an banyak memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Hal ini dapat dipahami, karena proses belajar akan 

bermakna jika memperhatikan prinsip-prinsip belajar, dan akan 

menemukan kegagalan jika prinsip-prinsip belajar jika tidak 

diperhatikan. Adapun prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Prinsip Motivasi 

Motivasi (Motivation) memilki peranan yang sangat 

penting dalam belajar. Seseorang yang belajar akan sangat 

ditentukan oleh motivasinya. Jika memilki motivasi yang kuat, 

maka orang tersebut akan mencurahkan segala 

kemampuannya untuk mempelajari hal-hal tertentu, hingga ia 

memdapatkan. 

b. Prinsip Pengulangan 

Perilaku yang dilakukan secara berulang akan 

melahirkan kebiasaan. Karena kebiasaan adalah perilaku yang 

diulang. Dengan adanya pengulangan akan memudahkan 

tertanamnya konsep, fakta, informasi, pemahaman dan 

pemikiran ke dalam benak (memori otak) peserta didik. 

Dalam al-Qur‟an terdapat banyak informasi yang diulang-

ulang, yang diungkapkan dalam berbagai aya, baik yang 

redaksinya sama maupun yang mirip. Hal ini terutama terkait 
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dengan informasi atau ayat tentang tauhid (keimanan), berbagai 

ayat tentang ibadah, perkara-perkara ghaib, serta ayat tentang 

kiasah para nabi dan umat terdahulu. Semua hal tersebut dalam 

rangka mengukuhkan hati para pembaca dan pendengarnya. 

 

 

c. Prinsip Perhatian 

Perhatian merupakan faktor penting dalam pembelajaran. 

Jika belajar lepas dari perhatian maka akan terjadi pengaburan 

informasi yang diterima, sehingga informasi yang disampaikan 

tidak bisa dipahami. Al-Qur‟an banyak menampilkan kisah-kisah 

umat terdahulu, agar para pembaca memperhatikan isinya, 

kemudian mengambil hikmah atau ta‟bir (pelajaran) nya sebagai 

suatu pemandangan dalam benaknya yang datang secara 

berulang dan silih berganti satu demi satu. 

d. Partisipasi Aktif 

Tidak hanya pengetahuan tentang ibadah yang didorong 

dan wajib diketahui, tetapi juga bagaimana cara mengamalkan 

konsep ibadah yang diketahui dalam kehidupan sehari-hari.  

Al-Qur‟an sangat mendorong umat Islam untuk 

melakukan ibadah dan amal shaleh lainnya, dengan cara 
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dipraktikkan dalam kehidupan. Seseorang tidak hanya meyakini 

adanya Allah dan Dia telah mengutus Rasul-Nya, teyapi ia juga 

wajib melaksanakan (mempraktikkan) keyakinannya dalam 

bentuk amaliah ibadah, eperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, 

sedekah, dan amal ibadah yang lainnya.  

e. Dilakukan Secara Bertahap 

Penanaman keimanan (ketauhidan) kepada peserta didik 

tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi mesti dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektual dan emosi peserta didik. 

 

C. Komponen Pembelajaran 

Sebagai suatu sistem tentu kegiatan pembelajaran 

mengandung sejumlah komponen. Di antara komponen tersebut 

adalah:34 

a. Tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan belajar mengajar tidak bisa 

dibawa sesuka hati, kecuali untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu 

cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan 
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: 
Rineka Cipta,2001),  48-58. 



34 
 

 

terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. 

Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan 

berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik disekolah maupun di luar 

sekolah. 

b. Bahan Pelajaran. Bahan pelajaran adalah subtansi yang akan 

disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan 

pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Katrena itu, 

guru yang akan mengajar pasti memilki dan menguasai bahan 

pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bahan 

adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang 

disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa 

pesan untuk tujuan pengajaran. 

c. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti 

kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah 

diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua 

komponen pengajaran, kegiatan belajar mengajar akan menetukan 

sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

d. Metode. Metode adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. 
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Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila tidak 

menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan. 

e. Alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

rangka mencapai tujuan pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran, alat 

mempunyai fungsi yaitu sebagai pelengkap dan pembantu 

memudahkan usaha mencapai tujuan, serta alat sebagai tujuan. 

f. Evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menetukan nilai dari sesuatu. Evaluasi pendidikan dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menetukan nilai 

segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang 

ada hubungannya dengan dunia pendidikann. Tujuan dari evaluasi 

adalah: 

1) Merangsang kegiatan siswa 

2) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan 

3) Memberikan bimbinganyang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bbersangkutan. 

4) Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang 

diperlukan orang tua dan lembaga pendidikan. 

5) Untuk memperbaiki mutu pelajaran tau cara belajar dan metode 

mengajar.   

 

D. Ciri-Ciri Pembelajaran 
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Ada beberapa ciri pembelajaran di anataranya adalah sebagai 

berikut:35 

a. Belajar mengajar memilki tujuan, yakni untuk membentuk anak 

didik dalam suatu perkembangan tertentu. 

b. Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan 

didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarap materi 

yang khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa, 

sehingga cocok untuk mencapai  tujuan. 

d. Ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi anak 

didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. 

e. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai 

pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan 

motivasi, agar terjadi proses interaksi yang kondusif. 

f. Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. 

g. Ada batas waktu setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan 

tujuan itu sudah harus tercapai. 

h. Guru harus melakukan evaluasi untuk mengetahuai tercapai 

tidaknya tujuan pengajaran yang telah ditentukan. 
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Menurut William Burton mengatakan bahwa dalam proses 

belajar mengajar itu terdapat ciri-ciri di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Proses belajar adalah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan 

melampaui (under going). 

2) Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran-mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujusn tertentu. 

3) Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan 

murid. 

4) Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid 

sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. 

Menurut Edi Suardi seperti yang dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamarah mengatakan bahwa suatu proses pengetahuan, kegiatan 

pembelajaran tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu yaitu: 

1) Dalam kegiatan pemebelajaran guru berperan sebagai 

pembimbing. 

2) Memiliki tujuan yakni untuk membentuk peserta didik dalam suatu 

perkembangan tetentu. 

3) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan desain 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4) Evaluasi 
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Pembelajaran dalam suatu definisi dipandang sebagia upaya 

mempengaruhi siwa agar belajar atau secara singkat 

membelajarkan siswa. Akibat yang mungkin tampak dari tindakan 

pembelajaran adalah siswa akan belajar sesuatu yang meteka tidak 

akan pelajari tanpa adanya tindakan pembelajaran atau 

mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efisisen.36 

 

E. Cara Belajar Menurut al-Qur’an  

Secara eksplisit, al-Qur‟an menggariskan bahwa cara manusia 

dalam belajar adalah berbeda-breda. Terkadang manusia belajar 

dengan cara meniru, belajar melalui trial and error, atau belajar melalui 

pengalaman praktis. Ada pula manusia yang belajar melalui pemikiran 

dan membuat konklusi logis. 

1. Belajar dengan Meniru (Imitation) 

Di awal fase perkembangan, seorang bayi hanya mengikuti 

apa yang dilakukan ibunya dan orang-orang yang berad 

didekatnya. Misalnya ia belajar bahasa dengan mencoba meniru 

kedua orang tua dan saudara-saudara dekatnya, dengan cara 

mengulang beberapa patah kata. Ia juga akan belajar meniru, 

bagaimana cara orang tua berdiri tegak dan melangkahkan 
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kakinya, dan belajar hal-hal lain yang banyak dicontohkan oleh 

kedua orang tua dan karib-kerabatnya. 

Belajar dengan cara meniru bahkan tidak hanya ketika waktu 

kecil saja. Ketika mencapai usia dewasa, dimana tingkat 

perkembangan manusia semain kompleks, meniru masih tetap 

menjadi salah satu cara untuk belajar. Tetapi sumber belajarnya 

tidak lagi hanya berasala dari orang tua atau orang-orang yang 

berada di dekatnya saja, melainkan dari orang-orang yang sudah 

mereka kensl, seperti orang-orang terkenal, penulis, ulama, dan 

lain-lain. 

Di dalam al-Quran kita dapat menjumpai contoh belajar 

dengan cara meniru. Misalnya, cerita sepasang saudara kembar, 

Qabil dan Habil. Ketika Qabil membunuh saudaranya, Habil. Qabil 

tidak mengetahui bagaimana cara mengurus mayat saudaranya itu. 

Kemudian Allah mengirim burung gagak yang menggali tanah 

untuk mengubur gagak yang sudah mati. Dari contoh tersebut Qabil 

mengetahui bagaimana seharusnya ia mengubur mayat 

saudaranya. 

Berkaitan dengan peristiwa ini, kemudian Allah merekamnya 

dalam al-Qur‟an yang artinya: “Kemudian Allah menyuruh seekor 

burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan 

kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat 
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saudaranya, Berkata Qabil, “Aduhai celaka aku, mengapa akau 

tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat 

menguburkan mayat saudaraku ini?” Karena itu jadilah dia seorang 

di antara orang-orang yang menyesal”. (QS. Al-Maidah: 31) 

Karena secara fitrah dan naluriah  manusia senang belajar 

dengan cara meniru, maka teladan yang baik sangat penting dalam 

proses pendidikan dan pengajaran. Tidak diragukan lagi, Nabi 

Muhammad SAW adalah teladan yang paling baik bagi para 

sahabat dan semua umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat 

banyak belajar kepada nabi Muahammad SAW, bagaimana cara 

beribadah yan g baik, cara berwudlu, memjalankan ibadah puasa, 

manasik haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan oleh Abu Hasyim ra., bahwa suatu ketika Nabi 

Muahammad SAW shalat di atas mimbar. Setelah selesai 

melkasanakan shalat, kemudian beliau menghadap orang-orang 

dan bersabda: “wahai manusia, aku melakukan hal ini supaya 

kalian mengikuti aku dan mempelajari shalatku”. (Hadits Nomor 

408, Mukhtar al-Hadits) 

Para sahabat Rasulullah SAW tidak hanya belajar kepada 

Nabi dalam masalah peribadatan saja, tetapi juga belajar dalam hal 

berperilaku baik, berakhlak mulia, tata cara bergaul dengan 

sesama mansuia, dan sebagainya. Al-Qur‟an berpesan agar kita 
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meneladni Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya telah ada pada 

diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang 

yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab: 31) 

2. Pengalaman Praktis dan Trial and Error 

Manusia juga akan belajar cara menghadapi dan mencoba 

mengatasi berbagai problematika kehidupan yang beragam, 

dengan pengalaman praktis dan trial and errror atau coba-coba. 

Dalam menghadapi situasi baru, manusia senantiasa melakukan 

coba-coba atau proses conditioning. Kadang-kadang manusia 

melakukan respons yang keliru terhadap situasi baru atau 

fenomena baru yang dihadapinya, terkadang juga memberikan 

respons yang tepat. 

Al-Quran dalam banyak ayatnya telah memacu manusia 

untuk mengadakan perjalanan (rihlah) di muka bumi, serta 

mengambil dan memikirkan ayat-ayat Allah. Perhatian al-Qur‟an 

dengan mendorong manusia untyk mengadakan observasi dan 

pemikiran terhadap alam semesta serta segala maklhuk yang ada 

di dalamnya, secara jelas menunjukkan perhatian al-Qur‟an dalam 

mengajak manusia untuk belajar, dengan cara observasi terhadap 

berbagai objek, pengalaman praktis dalam kehidupan, dan melalui 

interaksi mereka dengan alam semesta atau lingkungan sekitar. 
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3. Berpikir  

Berpikir merupakan salah satu pilihan manusia untuk 

mencoba memperoleh informasi. Dalam proses berpikir manusia 

sering menghadirkan beberapa macam solusi atas permasalahan 

yang didapatkannya, sebelum akhirnya mereka menjatuhkan 

pilihan pada satu solusi. Oleh karena itu, para psikologi 

menyebutkan bahwa berpikir merupakan proses belajar yan paling 

tinggi. 

Usman Najati menyatakan bahwa aktivitas berpikir manusia 

saat belajar tidak selalu menghasilkan pemikiran yang benar. 

Adakalanya kesalahan mewarnai proses penentuan solusi atas 

masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, manusia sering 

mengalami hambatan dan berpikir statis dalam berpikir, dan tidak 

mau menrima pendaat-pendapat dan pikiran-pikiran baru.  

Dalam suatu pembelajaran terdapat kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik dan mengajar yang dilakukan oleh 

pendidik: 

1. Pendidik dalam Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidik 

Ada beberapa istilah tentang pendidik atau guru namun 

masing-masing memilki makna yang berbeda-beda. Murabbi 

sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah 
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pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses orang tua 

membesarkan anaknya. Mereka tentunya berusaha 

memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya tumbuh 

dengan fisik yang sehat dan berkepribadian serta akhlak yang 

terpuji. Istilah mu‟allim, pada umumnya dipakai dalam 

membicarakan aktivitas yang lebih terfokus pada pemberian 

atau pemindahan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dari 

seseorang yang tahu kepada seseorang yang tidak tahu, dari 

seorang pengajar kepada yang diajarnya. Adapun istilah 

muaddib maknanya lebih luas dari mu‟allim dan lebih relevan 

dengan knsep pendidikan Islam. 

Pada dasarnya hakikat seorang pendidik adalah orang-

orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta 

didik dengan mengupayakan seluruh potensi mereka, baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain mengupayakan 

seluruh potensi peserta didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan sebagai pribadi 

yang dapat memenuhi tugasnya sebagai ‟abdullah dan 

khalifatullah.  

Dalam konsep Islam, pendidik memilki peran yang sangat 

penting, selain sebagai pengajar, ia juga menjadi bapak rohani 
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(spiritual father) yang memberikan nasihat-nasihat yang baik 

(mau‟idlah hasanah) kepada anak didiknya. Oleh karena itu, 

pendidik dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat 

tinggi, sebagaimana dilukiskan dalam hadist Nabi Muhammad 

SAW bahwa: “Tinta seorang ilmuwan (ulama) lebih berharga 

ketimbang darah para syuhada”. Dalam hubungan ini, Asma 

Hasan Fahmi mengatakan: “Barangkali hal yang pertama dan 

menarik perhatian umat Islam tentang hal ini adalah 

penghormatan yang sangat luar biasa terhadap guru (pendidik), 

sehingga menempatkannya pada tempat yang kedua sesudah 

martabat para nabi. Syauki Beik, seorang penyair kenamaan 

asal Mesir mengatakan dalam syairnya: “Berdiri dan hormatlah 

guru, dan berilah penghargaan. Seorang guru ini hampir saja 

merupakan seorang rasul”. 

Fadhil al-Djamali, sebagaimana yang dikutip Ramayulis 

mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan 

manusia kepada kehidupan yang baik, sehingga terangkat 

derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar 

(fitrah atau potensi) yang dimilkinya. Sementara itu, Al-Aziz 

dalam salah satu tulisannya, sampai pada kesimpulan bahwa 

pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya 
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menciptakan individu yang memilki pola pikir ilmiah dan pribadi 

yang sempurna. 

Lebih lanjut, Ramayulis menyebutkan bahwa pendidikan 

Islam, menggunakan tujuan sebagai dasar untuk menetukan 

pengertian pendidik, karena pendidikan merupakan kewajiban 

agama, dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang 

telah dewasa. Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, 

dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas 

pendidikan dirinya sendiri. Kemudian bersifat sosial, dalam arti 

bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang 

lain. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Firman Allah berikut: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah (jagalah) dirimu dan 

keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6) 

Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam Islam 

adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya 

bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. 

Sedangkan yang menyerahkan tanggung jawab dan amanat 

pendidikan adalah agama, dan wewenang pendidik juga 
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mendapatkan legitimasi agama, sementara yang menrima 

tanggung jawab dan amanat adalah setiap orang dewasa. Ini 

berarti bahwa pendidik merupakan sifat yang lekat pada setiap 

orang, karena tanggung jawabnya atas pendidikan.37 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pendidk adalah orang yang 

bertanggungjawab atas pendidikan dirinya sendiri dan orang 

lain yang tugasnya adalah memindahkan atau memberikan ilmu 

pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada 

peserta didiknya. 

b. Tugas dan Tanggung jawab Pendidik 

Tidak ada pekerjaan yang paling mulia daripada 

pekerjaan sebagai pendidik (guru). Pekerjaan menjadi guru 

adalah pekerjaan yang paling mulia dan luhur. Semakin tinggi 

dan bermanfaat materi ilmu yang diajarkan, pada yang 

mengajarkannya juga semakin tinggi derajatnya, begitu 

dikemukakan oleh Fuad al-Syalhub dalam kitabnya, Al-Mu‟allim 

al-„Awal Shalallahu „Alaihi Wasalam”. Saking mulianya seorang 

pendidik (guru), Asma Hasan Fahmi menempatkan pada tempat 

yang kedua sesudah martabat para nabi. Menurut Ramayulis 

keutamaan dan kemuliaan seorang pendidik (guru) disebabkan 
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oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang diemban 

seorang pendidik, menurutnya hampir sama, yakni mendidik, 

mengajar, dan membina umat. Rasulullah SAW bersabda: 

“Ulama (ilmuwan muslim-termasuk guru) adalah pewaris para 

nabi”. Menurut Syalhub guru dihormati karena ilmunya, karena 

itu guru pantas disebut sebagai pewaris nabi. Tetapi bagi 

mereka yang tidak mengamalkan dan mengajarkan ilmu sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukanlah termasuk pewaris 

nabi. Tetapi bagi mereka yang tidak mengamalkan dan 

mengajarkan ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, 

bukanlah termasuk pewaris nabi. Terkait dengan posisi guru ini, 

Syauki Beik, seorang penyair kenamaan asal Mesir mengatakan 

dalam syairnya: “Berdiri dan hormatilah guru dan berilah 

penghargaan, seorang guru itu hampir saja merupakan seorang 

rasul”.  

Di era modern ini, peran guru bukan hanya sebagai 

pengajar (mu‟allim, transfer of knowledge) saja, tetapi 

mempunyai tugas sebagai motivator dan fasilitator proses 

belajar mengajar, yaitu relasi dan aktualisasi sifat-sifat Ilahi 

manusia, dengan cara aktualisasi potensi-potensi manusia 

untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan yang dimilki. Selain 

itu, tugas pendidik juga sebagai pengelola (manager of 

learning), pengarah (director of learning), fasilitator dan 
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perencana (the planer of future society). Oleh karena itu, tugas 

pendidik dapat disimpulkan menjadi: 

1) Sebagai pengajar (mu‟allim, instruksional) yang bertugas 

merencanakan program pengajaran dan melaksanakan 

program yang telah disusun serta, mengakhiri dengan 

pelaksanaan penilaian (evaluation) setelah program 

pembelajaran dilaksanakan. 

2) Sebagai pendidik (murabbi, educator) yang mengarahkan 

anak didik pada tingkat kedawasaan yang berkepribadian 

insan kamil, seiring dengan tujuan Allah yang 

menciptakannya. 

3) Sebagai pemimpin (manager) yang memimpin dan 

mengendalikan diri sendiri dan peserta didik serta 

masyarakat terkait, yang menyangkut upaya pengarahan, 

pengawasan, pengoorganisasian, pengontrolan dan 

antispasi atas program yang telah dilakukan. 

Fuad al-Syalhub menyebutkan bahwa tugas dan 

kewajiban guru adalah (1)  menanamkan aqidah yang benar 

dan memperkokoh keimanan ketika mengajar, (2) memberikan 

nasihat kepada murid. Memberikan nasihat merupakan tuntuna 

syariat, tuntunan tersebut diberlakukan sebelum meberikan 

pengajaran dan pendidikan, (3) bersikap lemah lembut kepada 

murid, dan mendidiknya dengan cara yang baik, (4) tidak 
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terang-terangan menyebutkan nama dalam mencela seseorang, 

(5) mengucapkan salam kepada murid sebelum dan sesudah 

melakukan pelajaran berlangsung, (6) memberikan reward and 

panishment kepada murid.   

c. Syarat-syarat dan Sifat-sifat Pendidik 

Ahmad Tafsir mengutip pendapat Soejono menyebutkan 

bahwa syarat guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai 

berikut: 

1) Tentang umur, harus sudah dewasa 

2) Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani 

3) Tentang kemapuan mengajar, ia harus ahli (menguasai 

bidang yang diajarkannya) 

4) Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi 

Muhammad Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya at-

Tarbiyah al-Islamiyah, menyebutkan bahwa sebaiknya guru 

dalam Islam memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1) Bersifat zuhud, maksudnya tidak mengutamakan materi, 

mengajar dilakukan karena mencari ridla Allah SWT. Pada 

zaman dahulu, guru mencari nafkah dengan jalan menyalin 

(menulis) buku-buku pelajaran, kemudian menjualnya 

kepada orang-orang yang ingin membeli. 
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2) Bersih tubuhnya, sehingga menampilkan lahiriyahnya 

menyenangkan, bersih juwanya, artinya tidak suka 

melakukan dosa-dosa besar. Terkait dengan hal ini, 

Rasulullah SAW bersabda: “Rusaknya umatku karena dua 

macam orang, yakni seorang „alim yang durjana, dan 

seorang saleh yang jahil. Orang yang paling baik adalah 

ulama yang baik, dan orang yang paling jahat adalah orang-

orang yang bodoh.” 

3) Ikhlas atau tidak ria dan bersikap jujr dalam pekerjaan. 

Keikhlasan dan kejujuran guru dalam pekerjaannya 

merupakan jalan terbaik dalam kesuksesan dalam 

melaksanakan tugas dalam kesuksesan murid-muridnya. 

Orang yang ikhlas adalah orang yang sesuai antara 

perkataan dan perbuatan, melakukan apa yang ia ucapkan, 

dan tidak malu mengatakan “aku tidak tahu” bila ada yang 

tidak diketahuinya. 

4) Bersifat pemaaf, yakni harus memilki sifat pemaaf terhadap 

murid-muridnya, sanggup menahan diri, menahan amarah, 

berlapang hati, banyak bersabar, berkepribadian dan 

memilki harga diri, menjaga kehormatan, dan 

menghindarkan hal-hal yang hina. 

5) Bersifat kebapakan, yakni mencintai muridnya seperti 

mencintai anaknya sendiri. 
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6) Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, 

kebiasaan, perasaan, dan pemikiran 

7) Menguasai mata pelajaran yang akan diajarkannya, dan 

memperdalam pengetahuannya tentang mata pelajaran 

tersebut. 

2. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam 

a. Pengertian Peserta Didik 

Dalam konteks pendidikan kita menemukan beberapa 

istilah yang dipakai dalam menyebut anak didik, di anataranya 

adalah “murid, peserta didik, dan anak didik”. Semua istilah 

tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. “Murid” merupakan 

bentuk isim fail dari kata “arada-yuridu-iradatan-muridan”, yang 

berarti orang yang menginginkan. Istilah “murid” ini juga 

mengandung arti kesungguhan dalam belajar, memuliakan 

guru. Dalam konsep murid ini pula terkandung keyakinan bahwa 

mengajar dan belajar itu wajib. Ahmad Tafsir sangat yakin sekali 

jika istilah “murid” ini tetap dipakai, diresapi, dan diamalkan oleh 

guru dan murid, maka pendidikan akan lebih cepat dan tepat 

mengahsilkan lulusan yang menjadi manusia. 

Dalam konsep tasawuf, “murid” ini mengandung 

pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan 

sedang berjalan menuju Tuhan (Allah). Hal yang paling 
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menonjol dalam istilah itu adalah kepatuhan murid kepada guru 

(mursyid)nya. 

Sementara sebutan “anak didik” mengandung arti bahwa 

guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih 

sayang guru terhadap anak didik ini dianggap salah satu kunci 

keberhasilan pendidikan. Namun dalam sebutan anak didik ini, 

pengajaran masih berpusat kepada guru (teacher centered), 

tetapi tidak seketat pada “guru-murid” seperti di atas. 

Sebutan yang selanjutnya adalah “peserta didik”, yakni 

sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan 

pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

Dalam sebutan ini, aktivitas pelajar dalam proses pembelajaran 

dianagap salah satu kata kunci. Itulah beberapa pengertian 

anak didik dalam pendidikan dengan tinjauan etimologi dan 

berbagai implikasinya. 

Pengertian anak didik secara terminologi dapat diartikan 

sebagai anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik 

secara fisik maupun psikologis, untuk mencapai tujuan 

pendidikannya melalui pendidikan. Definisi tersebut memberi arti 

bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa. Atau 

dengan kata lain, anak didik merupakan orang lain untuk 

menjadi dewasa. Atau dengan kata lain, anak didik merupakan 
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bahwa mentah (raw material) dalam proses pendidikan, yang 

memrlukan arahan-arahan dan bimbingan. 

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, seorang 

pendidik harus bisa memahami anak didik, sebab kesalahan 

dalam memahami hakikat anak didik akan mengakibatkan 

kesalahan yang fatal. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam masalah anak didik.‟ 

Pertama, anak didik bukan miniatur orang dewasa, ia 

mempunyai dunia tersendiri, sehingga metode mengajar tidak 

boleh disamakan dengan orang yang dewasa. 

Kedua, anak didik mengikuti periode-periode 

perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan 

serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan ialah 

bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan 

pola dan tempo serta irama perkembangan anak didik. 

Ketiga, anak didik memilki kebutuhan dan menuntut 

untuk memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. 

Kebutuhan itu mencakup kebutuhan biologis, rasa aman, kasih 

sayang, harga diri ingin dihargai, dan relasi diri. 

Keempat, anak didik hendaknya dipandang sebagai 

kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, 
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anak didik sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi anak 

didik walau terdiri dari banyak segi, merupakan satu kesatuan 

jiwa-raga (cipta rasa dan karsa). Anak didik merupakan objek 

pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif, yang memilki 

aktivitas tersendiri (swadaya) dan kreativitas tersendiri (daya 

cipta)., sehingga implikasinya dalam proses pendidikan tidak 

memandang anak didik sebagai objek yang pasif yang hanya 

menerima dan mendengarkan saja. 

b. Potensi-Potensi yang Dimilki Peserta Didik 

Untuk mengembangkan tugasnya sebagai „abdullah dan 

sekaligus khalifah-Nya, manusia telah dilengkapi oleh Allah 

dengan berbagai potensi yang selaras dan serasi. Akan tetapi 

potensi tersebut hanya akan berfungsi secara maksimal apabila 

dikembangkan melalui proses bimbingan, yang diberikan atas 

dasar tingkat perkembangan, tidak sekaligus, terarah, dan 

terprogram. Maksud terarah adalah bahwa pendidikan harus 

disesuaikan dengan tuntutan tujuan yang jelas, sedangkan 

terprogram adalah bahwa pendidikan yang diberikan 

merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan dalam bentuk 

program yang jelas dan baik. Kemudian yang dimaksud dengan 

berkesinambungan adalah bahwa pendidikan merupakan 

proses bimbingan yang berkelanjutan, bukan proses yang sekali 

jadi. Bimbingan yang bernilai pendidikan harus dilaksanakan 
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secara berurutan dan terus-menerus tanpa henti. Proses ini 

mempunyai hubungan mata rantai yang saling berkaitan dan 

bersambung. 

Perkembangan berbagai potensi manusia dapat 

dilakukan dengan kegiatan belajar, yaitu melalui institusi-

institusi, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun melalui 

institusi sosial yang lain.  

Langgulung memandang bahwa pada prinsipnya potensi 

manusia menrurt pandangan Islam tersimpul pada sifat-sifat 

Allah yang berjumlah 99 (Asma al-Husna). Langgulung 

mencontohkan sifat al-„ilm ada pada atau dimilki Allah, maka 

manusia pun memilki sifat tersebut. Dengan sifat tersebut, 

manusia senantiasa berupaya untuk mengetahui sesuatu. Untuk 

mengaktifkan potensi ini, maka Allah menjadikan alam dan 

isinya, termasuk diri manusia sebagai ayat Allah yang harus 

dibaca dan dianalisa. 

Namun demikian, bukan berarti kemapuan manusia 

sama tingkatannya dengan kemapuan Allah. Hal ini karena 

disebabkan perbedaan hakikat keduanya. Allah tidak memilki 

keterbatasan, sedang manusia memilki keterbatasan. Dari 

keterbatasan ini, menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

memerlukan bantuan untuk memenuhi keinginannya. Keadaan 
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ini menyadarkan manusia akan keterbatasan dan 

kemahakuasaan Allah. 

c. Dimensi-Dimensi Peserta Didik yang Perlu Dikembangkan 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, secara 

umum dapat dibagi dalam tujuh dimensi yaitu: 

1) Dimensi Fisik 

2) Dimensi Akal 

3) Dimensi Keberagaman 

4) Dimensi Akhlak 

5) Dimensi Rohani (Kejiwaan) 

6) Dimensi Seni (Keindahan) 

7) Dimensi Sosial 

Dari paparan di atas maka diambil kesimpulan bahwa 

tujuan pembelajaran adalah membimbing siswa agar 

menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mengenai 

materi yang diajarkan oleh pendidik serta membentuk pribadi 

yang berakhlak dan shalih melaui pembelajaran. 
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BAB III 

KONSEP AL-TA’LI<M DALAM AL-QUR’AN,  

BIOGRAFI MUFASIR DAN DESKRIPSI TAFSIRNYA 

 

A. Konsep Al- Ta’li>m dalam Al-Qur’an 

Ta’li>m merupakan kata benda bantuan (masdar) yang berasal 

dari akar kata ‘allama-yu’allimu-ta’li>man yang artinya mengajar. Setelah  

melalui Mu‟jam al-Mufahras ada berbagai bentuk akar kata ta‘li>m. 

Ayat-ayat yang menyebutkan tentang ta‘li>m yang berasal dari fi„il madli 

ada 12 surat dan fi„il mudlari„ ada 4 surat. Adapun ayat-ayat yang 

menyebutkan tentang ta‘li>m di antaranya adalah: 

N
o 

Surat 
tenta

ng 
Ta’lim 

Ayat tentang Ta’lim 

1 Al-
Baqar
ah (2) 
: 31 

    
2 Al-

Baqar
ah (2): 
102 

  

3 Al-
Baqar
ah (2): 
129 

   

4 Al-
Baqar
ah (2): 
151 
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5 Al-
Baqar
ah (2): 
239 

        

6 Al-
Jumu‟
ah 
(62): 2 

    

7 Yu>suf 
(12): 
68 

      
8 Yu>suf 

(12): 
101 

  
 

9 Al-
Kahfi 
(18): 
65 

    

1
0 

T{a>ha 
(20): 
71 

  

1
1 

Al-
Anbiy
a‟ 
(21): 
80 

  

1
2 

An-
Naml 
(27): 
16 

   

1
3 

Ar-
Rahm
an 
(55): 
1-4 

  

1
4 

Al-
„Alaq 
(96): 
1-5 

  

1
5 

Al- 
Maida
h (5): 
4 

    

1
6 

Al-
Maida
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h (5): 
110 

   

 

Istilah ta‘li>m dijelaskan dalam beberapa ayat dari Al-Qur‟an di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1.  QS. Al-Baqarah: 31-33 
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Artinya:  ”Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada 

Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku 

nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!". Mereka menjawab: "Maha suci 

Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang 

telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada 

mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, 

Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, 

bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan 

bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa 

yang kamu sembunyikan?" 
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Dalam ayat tersebut terdapat kata ta‘li>m yang berasal dari 

fi„il madli „allama yang berarti mengajar yakni mengasah potensi 

pengetahuan. Selain itu bisa juga diartikan menyampaikan suatu 

kata atau ide. Arti mengajar menurut Quraish Shihab dalam 

tafsirnya al-Mishbah yakni memberinya potensi pengetahuan 

tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjukkan 

benda-benda atau mengajarnya fungsi benda-benda.38 

Ayat ini mempunyai obyek/sasaran belajar yaitu makhluk 

yang tampak (manusia) dan makhluk yang tidak tampak (malaikat). 

Manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama dan 

fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi 

angin dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk 

berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia (anak 

kecil) bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi 

mengajarnya terlebih dahulu nama-nama. Ini mama, ini papa, itu 

mata, itu pena dan sebagainya. Itulah sebagian makna yang 

dipahami oleh para ulama dari firman-Nya Dia mengajar Adam 

nama-nama seluruhnya. 

Pada ayat tersebut terdapat kata mengajar tidak selalu 

dalam bentuk mendiktekan sesuatu atau menyampaikan suatu kata 

atau ide, tetapi dapat juga dalam arti mengasah potensi yang 

                                                      
38

 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah Volume 1 ( Jakarta: Lentera Hati, 2000),  
143. 
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dimiliki peserta didik sehingga pada akhirnya potensi itu terasah 

dan dapat melahirkan aneka pengetahuan.39 

Manusia diberi kelebihan yaitu mampu mengekspresikan 

apa yang terlintas dalam benaknya serta, kemampuannya 

menangkap bahasa sehingga ini mengantarnya “mengetahui”. Di 

sisi lain kemampuan manusia merumuskan ide dan memberi nama 

bagi segala sesuatu merupakan langkah menuju terciptanya 

manusia berpengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan. 

Sedangkan malaikat, mereka tidak memerlukan kekhususan 

ini, karena tidak ada urgensi dengan tugas-tugas mereka. Oleh 

karena itu, mereka tidak tidak diberi yang demikian ini. Maka, ketika 

Allah mengajarkan rahasia ini kepada Adam dan 

mengemukakannya kepada para malaikat apa yang telah 

dikemukakannya kepada Adam, mereka tidak mengetahui 

bagaimana menempatkan rumus-rumus (isyarat-isyarat) lafal bagi 

sesuatu dan seseorang. Mereka menyatakan kelemahannya 

dengan menyucikan Tuhannya, mengakui kelemahan itu, dan 

mengakui keterbatasan pengetahuannya. Padahal, semua itu 

sudah diketahui dan dikenal oleh Adam. Kemudian didoronglah 

mereka untuk mengetahui hikmah Tuhan Yang Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana, “Allah berfirman, “Bukankah sudah Kukatakan 

kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit 

                                                      
39

 Ibid.,144 
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dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang 

kamu sembunyikan?”. 

Adam diperintahkan untuk “memberitakan” yakni 

menyampaikan kepada malaikat, bukan “mengajar” mereka. 

Pengajaran mengharuskan adanya upaya dari yang mengajar agar 

bahan pengajarannya dimengerti oleh yang diajarnya. Sehingga, 

kalau perlu pengajar mengulang-ulang pengajaran hingga benar-

benar mengerti. Ini berbeda dengan penyampaian atau berita. 

Penyampaian tidak mengharuskan pengulangan, tidak juga yang 

diberitakan harus mengerti.40 

Dalam tafsir lain, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an karya Sayyid Quthb 

kata „allama berati mengajar. Materi pengajarannya adalah al-kitab 

dan al-hikmah. Al-Kitab di sini diartikan sebagai al-Qur‟an. Dengan 

adanya al-Kitab ini tujuannya manusia supaya belajar baca tulis al-

Qur‟an dan memahami penjelasan terhadapa materi pokok di 

dalamnya. Sedangkan  hikmah adalah buah pendidikan dari kitab 

ini, yakni penguasaan yang benar datang bersama hikmah pada 

suatu masalah, dan penimbangan suatu masalah dengan suatu 

timbangan yang benar serta mengetahui tujuan perkara-perkara 

dan arahan-arahannya. Begitu juga akan terealisir hikmah ini 

secara masak mendapatkan bimbingan dan penyucian dari 

Rasulullah SAW dengan ayat-ayat Allah. 

                                                      
40

 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, 146. 
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Dengan adatangnya Islam, jadilah mereka sebagai umat 

yang memimpin manusia dengan kepemimpinan yang agung, 

bijaksana, jelas dan lurus. Hal ini karena al-Qur‟an dijadikan 

pedoman dan arahan dalam perilaku dan sikapnya, dan dijadikan 

sebagai dasar pendidikannya.41 

2. QS. al-Baqarah ayat 129: 

                 
    

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul 
dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada 
mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 
mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) 
serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 
yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”. 

 

Dalam ayat ini kata ta‘li>m dijelaskan dalam bentuk fi„il 

mudlari„ yaitu yu„allimu yang berarti mengajar. Dalam tafsir al-

Misbah karya Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan bahwa 

proses ta‘li>m Allah mengutus rasul-Nya untuk terus membacakan 

kepada mereka ayat-ayat baik yang (berupa wahyu yang Engkau 

turunkan maupun alam raya yang Engkau ciptakan) dan terus 

mengajarkan pada mereka kandungan al-kitab, yakni al-Qur‟an 

                                                      
41

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 1, Terj. 
As‟ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 68. 
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atau baca tulis dan al-hikmah, yakni as-Sunnah, atau kebajikan dan 

kemahiran dalam meaksanakan hal yang mendatangkan manfaat 

serta menampik madharat, serta mensucikan jiwa mereka dari 

segala macam kotoran, kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa. 

Kata “terus” pada terjemah di atas dipahami dari bentuk kata kerja 

masa kini dan datang yang akan digunakannya.42 

Dalam tafsir lain tafsir fi Zhilalil Qur‟an karya Sayyid Quthb 

juga sependapat dengan Quraish Shihab, kata yu„allimu juga 

diartikan sebagai mengajar. Obyeknya yaitu rasul dan manusia 

supaya belajar baca tulis Al-Qur‟an dan al-hikmah (as-Sunah).43 

Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Al-Ahzar juga 

mengartikan yu„allimu dengan mengajar. Materi yang dipelajari 

adalah kitab dan hikmat. Kitab ialah kumpulan daripada wahyu-

wahyu yang diturunkan Ilahi, yang bernama al-Qur‟an itu, 

sedangkan hikmat ialah kebijaksanaan di dalam cara menjalankan 

perintah, baik di dalam perkataan dan perbuatan atau sikap hidup 

Nabi itu sendiri yang akan dijadikan contoh dan teladan bagi 

umatnya.44 

3. QS. Al-Baqarah ayat 151 

                                                      
42

 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah Volume 1,  310. 
43

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 1, 140. 
44

  Hamka, Tafsir al-Ahzar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 393-394. 
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Artinya: “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 
kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul 
diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada 
kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu 
Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu 
apa yang belum kamu ketahui”. 

Di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang ta‘li>m yang 

berupa fi„il mudlari„ yu„allimu yang berarti mengajar, Sayyid Quthb 

dalam tafsirnya Tafsir fi Zhilalil Qur‟an ayat ini menjelaskan 

bahwasanya materi belajar yaitu al-Qur‟an dan hikmah dan 

obyeknya adalah rasul dan manusia. Allah mengutus rasul untuk 

mengajarkan ayat-ayat al-Qur‟an kepada manusia supaya manusia 

belajar baca tulis Al-Qur‟an dan memahami penjelasan terhadap 

materi pokok di dalamnya, yaitu hikmah. Hikmah adalah buah 

pendidikan dari kitab ini, yakni penguasaan yang benar dan datang 

bersama hikmah pada suatu masalah dengan suatu timbangan 

yang benar serta mengetahui tujuan perkara-perkara dan arahan-

arahannya. Begitu juga akan terealisir hikmah ini secara masak 
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mendapatkan bimbingan dan penyucian dari Rasulullah SAW 

dengan ayat-ayat Allah.45 

Dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab Juga 

sependapat dengan Sayyid Quthb proses belajar mengajar yaitu 

Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan al-Qur‟an dan hikmah 

kepada manusia supaya manusia belajar di dalamnya.  Memang 

sejak dini al-Qur‟an telah mengisyaratkan dalam wahyu pertama 

(iqra‟) bahwa ilmu yang diperoleh manusia diraih dengan dua cara. 

Pertama, upaya belajar mengajar, dan kedua, anugerah langsung 

dari Allah berupa ilham dan intuisi.46 

Hamka juga dalam tafsirnya Al-Ahzar juga sependapat 

dengan Sayyid Quthb bahwa mengajar di sini ialah Allah 

mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui dan 

mengajarkan al-kitab dan al-hikmah melalui rasulnya. 

4. Qs. ar-Rahman (55) ayat 2 yang berbunyi: 

     

      

     

Artinya: “Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan 

manusia. Mengajarnya pandai berbicara”. 

                                                      
45

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 1, 167-
168. 

46
 Quraish Sihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1, 337-338. 
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Dalam ayat ini terdapat kata ta‘li>m dalam bentuk fi„il madli 

„allama yang berati mengajar. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-

Misbah kata „allama/mengajarkan memerlukan dua objek, makhluk 

yang tampak (manusia) dan makhluk yang tidak tampak (jin). Bisa 

juga objeknya mencakup selain kedua jenis tersebut. Malaikat Jibril 

yang menerima dari Allah wahyu-wahyu al-Qur‟an untuk 

disampaikan kepada Rasul SAW, termasuk juga yang diajar-Nya, 

karena bagaimana mungkin malaikat itu dapat menyampaikan 

bahkan, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana 

dinyatakan dalam QS. An-Najm (53): 5: bagaimana mungkin 

malaikat Jibril mampu mengajarkan firman Allah itu kepada Nabi 

Muhammad SAW kalau malaikat itu sendiri tidak memperoleh 

pengajaran dari Allah SWT. Di sisi lain, tidak disebutkannya objek 

kedua dari kata tersebut, mengisyaratkan bahwa ia bersifat umum 

dan mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh 

pengajaran-Nya.47 

Al-Qur‟an adalah firman-firman Allah yang disampaikan oleh 

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal dan 

maknanya yang beribadah siapa yang membacanya, dan menjadi 

bukti kebenaran mu‟jizat Nabi Muhammad SAW. Kata al-Qur‟an 

dapat dipahami sebagai keseluruhan ayat-ayatnya yang enam ribu 
                                                      

47
 Quraish Sihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 13, 494. 
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lebih itu dan dapat juga digunakan untuk menunjuk walau satu ayat 

saja atau bagian dari satu ayat. 

Allah yang mengajarkan al-Qur‟an itu Dialah yang 

menciptakan manusia makhluk yang paling membutuhkan 

tuntunan-Nya, sekaligus yang paling berpotensi memanfaatkan 

tuntunan itu dan mengajrnya ekspresi yakni kemampuan 

menjelaskan apa yang ada di dalam benaknya, dengan berbagai 

cara utamanya adalah bercakup dengan baik dan benar.48 

Kata al-insan pada ayat ini mencakup semua jenis manusia, 

sejak Adam as hingga akhir zaman. 

Kata al-bayan pada mulanya berarti jelas. Pengajaran al-

bayan itu tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi mengucap 

segala bentuk ekspresi, termasuk seni dan raut muka. Bahkan 

menurut al-Baqa‟i, kata al-bayan adalah potensi berfikir yakni 

mengetahui persoalaan kulli dan juz‟i, menilai yang tampak dan 

juga yang ghaib dan menganalogikannya dengan yang tampak. 

Sekali dengan tanda-tanda, dikali lain dengan perhitungan, kali 

ketiga dengan ramalan dan dikali selanjutnya dengan memandang 

ke alam raya serta cara-cara yang lain, sambil mebedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk atau semacamnya. Itu semua 

disertai dengan potensi untuk menguraikan sesuatu yang 

                                                      
48

 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 13, 495. 
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tersembunyi dalam benak serta menjelaskan dan mengajarkannya 

kepada pihak lain. Sekali dengan kata-kata, dikali lain 

denganperbuatan dengan ucapan, tulisan-isyarat dan lain-lain. 

Dengan demikian manusia tidak mampu untuk menyempurnakan 

dirinya sekaligus menyempurnakan selainnya.49 

Di sisi lain, kita tidak perlu menyatakan bahwa pengajaran 

Allah melalui ilham-Nya itu adalah pengajaran bahasa. Ia adalah 

penciptaan potensi pada diri manusia dengan jalan menjadikannya 

tidak dapat hidup sendiri, atau dengan kata lain menciptakannya 

sebagai makhluk sosial. Itulah yang mendorong manusia untuk 

saling berhubungan dan ini pada gilirannya melahirkan aneka suara 

yang disepakati bersama maknanya oleh satu komunitas, dan 

aneka suara itulah yang merupakan bahasa mereka. Memang kata 

„allama/mengajar tidak selalu  dalam bentuk mendektekan sesuatu 

atau menyampaikan suatu kata juga ide, tetapi dapat juga dalam 

arti mengasah potensi yang dimilki peserta didik sehingga pada 

akhirnya potensi itu terserah dan dapat melahirkan aneka 

pengetahuan. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan kata al-Insan adalah Adam as atau Nabi 

Muhammmad SAW dan al-bayan buat Adam as adalah nama-

nama yang diajarkan oleh Allah kepadanya. 

                                                      
49

 Ibid. 
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Tafsir fi Zhilalil Qur‟an karya Sayyid Quthb juga sependapat 

dengan Quraish Shihab bahwa objek mengajar ada 2 yaitu 

manusia dan jin. Allah menurunkan al-Qur‟an kepada hamba-

hambanya, memudahkan dalam menghafal dan memahaminya 

kepada orang yang dirahmati-Nya. Allah yang telah mengajarkan 

al-Qur‟an dan Dialah yang menciptakan manusia serta 

mengajarinya pandai berbicara. Al-bayan di sini diartikan sebagai 

pengujaran, yaitu membaca al-Qur‟an. Pembacaan itu dengan 

memudahkan dalam mengartikulasikan huruf-huruf dari daerah-

daerah altikulator, yaitu tenggorokan, lidah dan bibir sesuai dengan 

keragaman artikulasi dan jenis hurufnya.50 

Hamka dalam tafsirnya al-Ahzar juga sependapat dengan 

kedua tafsir di atas bahwa dalam mengajar memerlukan 2 objek 

yaitu manusia dan jin. Dalam bahasa Arab al-bayan yaitu 

menjelaskan, menerangkan apa yang terasa di hati, sehingga 

timbullah bahasa-bahasa.51 

5. QS. al-„Alaq ayat 4 dan 5: 

               
Artinya: “Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
 

                                                      
50

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 11, 118-
119. 

51
 Hamka, Tafsir Al-Ahzar Juz XXVII, 208. 
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Ayat ini juga terdapat kata ta‘li>m dalam bentuk fi„il madli 

„allama yang berati mengajar. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-

Mishbah  menerangkan ada dua cara yang ditempuh oleh Allah 

SWT dalam mengajarkan manusia yaitu dengan pena/tulisan dan 

tanpa pena/apa yang belum diketahui.  

Pertama, melalui pena (tulisan) yang harus dibaca oleh 

manusia, dan yang kedua, melalui pengajaran secara langsung 

tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan ilmu laduniy.52 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya fi Zhilalil Qur‟an juga 

sependapat dengan Quraish Shihab bahwa Allah mengajar 

manusia melaui dua cara dengan pena/ tanpa pena.53 

Dalam ayat ke 4 dari surat al-„Alaq dalam tafsirnya Hamka 

yaitu al-Azhar bahwa Allah Yang Maha Mulia, Maha Dermawan, 

Maha Kasih dan Sayang kepada makhluk-Nya “Dia mengajarkan 

dengan qalam” yaitu diajarkan-Nya manusia berbagai ilmu, dibuka-

Nya berbagai rahasia, diserahkan-Nya brbagai kunci untuk 

membuka perbendaharaan Allah, yaitu dengan qolam (dengan 

pena). Disamping lidah untuk membaca, Tuhan pun mentakdirkan 

pula bahwa dengan pena, ilmu pengetahuan dapat dicatat. Pena 

adalah beku dan kaku, tidak hidup, namun yang ditulisakan oleh 

                                                      
52

 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah Volume 15, 401-402. 
53

 Syahid Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 
8, 330. 
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pena itu adalah berbagai hal yang dapat difahamkan oleh manusia 

“Mengajari manusia apa-apa yang belum diketahui”.  

Lebih dahulu Allah mengajarkan manusia mempergunakan 

qalam. Sesudah ia pandai memepergunakan qalam itu banyaklah 

ilmu pengetahuan yang baru didapatnya itu dengan qalam yang 

telah ada di tangannya.54 

6. QS. an-Naml (27) ayat 16 yang berbunyi: 

  

   

  

   

    

    

  

    

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: 

"Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara 

burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya 

(semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". 

 

                                                      
54

 Hamka, Al-Ahzar Juz XXX, 210-211. 
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Ayat ini terdapat kata ta‘li>m dalam bentuk fi„il madli yang 

dimajhulkan ullima  yang berarti mengajar. Dalam Tafsir al-Mishbah 

karya Quraish Shihab Kata „Ullimna/ kami diajar, berarti diri Pribadi 

Nabi Sulaiman as sendiri. Penggunaan bentuk jamak untuk 

menunujuk diri sendiri adalah hal yang lumrah bagi penguasa/raja. 

Bisa juga penggunaan bentuk jamak itu untuk menunjuk diri beliau 

dan Nabi Daud as, bahkan sementara ulama memahaminya 

menunjuk orang lain yang juga dianugerahi Allah kemampuan 

tersebut, sehingga kata “kami” di sisni menunjukkan kerendahan 

hati Nabi Sulaiman as. Pendapat terakhir ini agak sulit diterima 

karena lanjutan ucapan beliau adalah: “dan kami telah dianugerahi 

segala sesuatu” , yang tentu saja ucapan ini tidak belia maksudkan 

orang lain, tetapi lebih wajar dipahami sebagai berbicara tentang 

diri beliau dan bersama Nabi daud as yaitu kerajaan dan 

kekuasaan yang tiada taranya dikalangan umat manusia. 

Di sisi lain, bentuk pasif yang digunakan tanpa menyebut 

siapa yang menganugerahkan ilmu yang diperoleh Nabi mulia itu, 

mengesankan bahwa penganugerahan itu terlalu jelas sehingga 

tidak perlu diungkap lagi. Apalagi sebelumnya pada ayat 15 telah 

dinyatakan bahwa Allah menganugerahkan kepada mereka ilmu 

serta mereka telah mempersembahkan puji syukur kepada-Nya 
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atas keutamaan yang tidak diberikan-Nya kepada banyak dari 

hamba-hamba-Nya yang mukmin.55 

Kata manthiq atau nuthq biasanya dipahami dalam arti bunyi 

atau suara yang mengandung makna tertentu yang bersumber dan 

satu pihak dan dipahami oleh pihak lain. Dengan kata lain bahasa, 

tetapi ia dapat berarti lebih umum dari bahasa, yakni sesuatu yang 

menunjukkan kepada makna tertentu. Karena ini dikenal istilah 

bahasa isyarat. Agaknya inilah yang dimaksud di sini, yakni 

sesuatu yang digubakan burung untuk menyampaikan maksudnya. 

Dalam penelitian belakangan ini, terbukti bahwa setiap jenis burung 

memilki cara khusus untuk berkomunikasi seperti melkukan gerak, 

suara dan isyarat. 

Ibn „Asyur menjelaskan bahwa bunyi yang dilantunkan oleh 

burung, mempunyai makna-makna tertentu. Misalnya, ada suara 

yang mengundang si jantan, ada juga yang menandakan adanya 

bahaya yang mengancam dan masing-masing mempunyai rincian 

yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Sebagian di antaranya 

telah ditandai oleh manusia. Ini kurang lebih serupa dengan 

perbedaan pengucapan kata yang sepintas sama, tetapi memilki 

makna yang berbeda-beda dari yang tidak dapat dipahami secara 

                                                      
55

 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah Volume 10, 200-202. 
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baik kecuali oleh mereka yang memilki pengetahuan yang 

memadai tentang bahasa tersebut.56 

Apa yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman as ini, tentu 

melebihi pengetahuan manusia biasa, betapapun seseorang 

mempeajari bahasa binatang. Ilmuwan Austria, Katl Van Fritch 

dikenal sebagai salah seorang yang sangat tekun mempelajarai 

cara lebih berkomunikasi. Apa yang diketahuinya itu, tidak dapat 

dibandingkan dengan pengetahuan yang dianugerahkan Allah SWT 

kepada Nabi Sulaiman as. 

Ayat ini hanya menyebut tentang “bahasa burung”. Tetapi 

sebenarnya Nabi sulaiaman as mengetahui juga bahasa semut. 

Buktinya adalah apa yang diuraikan dalam ayat 18 surat ini. 

Memang telinga kita ini tidak mendengar suara yang sangat halus 

seperti, suara semut tetapi, seperti dikemukakan di atas, bahasa 

binatang tidak harus dipahami dalam arti adanya suara yang 

terdengar. Gerak-gerik tertentu dari binatang tertentu itulah yang 

dapat dinilai sebagai bahasanya. 

Di sisi lain perlu digarisbawahi bahwa apa yang terjadi pada 

Nabi Sulaiman as itu adalah anugerah Allah, serta mukjizat yang 

menjadi keistimewaan nabi Sulaiman as. Memang kita mengakui 

bahwa binatang lebih-lebih yang berkelompok seperti semut, lebah, 

                                                      
56
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dan lain-lain memilki cara berkomunikasi  yang dapat dipelajari oleh 

manusia, tetapi apa yang diketahui oleh Nabi Sulaiman as adalah 

anugerah Allah, yang khusus untuk beliau, sehingga pasti melebihi 

pengetahuan yang dapat diraih dengan bantuan Allah oleh manusia 

dengan usahanya sendiri. 

Dalam konteks ini Sayyid Quthub menekankan perlunya 

menggaris bawahi makna kemukjizatan itu, karena tulisnya, 

sementara mufassir belakangan ini yang disilaukan oleh 

penemuan-penemuan ilmiah berusaha menafsirkan kisah al-Qur‟an 

tentang Nabi Sulaiman as ini sebagai salah satu bentuk 

pengetahuan tentang bahasa burung, atau binatang serangga 

sebagaiamana cara yang ditempuh oleh ilmuwan-ilmuwan modern. 

Penafsiran seperti itu menurut Quthub adalah salah satu cara 

menyisihkan unsur utama dan sesuatu yang bersifat suprarasional 

(mukjizat) serta salah satu dampak kekalahan dan kesilauan 

menghadapi ilmu manusia yang sangat sedikit. Padahal apa yang 

terjadi bagi Nabi sulaiman as itu adalah sangat mudah untuk Allah 

SWT. Sangat mudah bagi-Nya mengajar salah seorang dari 

hamba-hamba-Nya bahasa-bahasa burung, binatang dan 

serangga, sebagai anugerah ladunniyah tanpa upaya atau usaha 

sang hamba.57   

                                                      
57

 Syahid Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 
8, 390-391. 
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7. QS. al-Qur‟an surat Yu>suf (12) ayat 101: 

    

   

   
  

    

   
  

 

     

Artinya: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah 

menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan 

telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (ya 

Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku 

di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam Keadaan 

Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang 

saleh”.. 

 

Dalam ayat ini terdapat kata ta‘li>m yang berasal dari fi„il 

madli „allama yang berarti mengajar. Menurut Quraish Shihab 

dalam tafsirnya Al-Mishbah bahwasanya Allah telah mengajarkan 
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Nabi Yusuf sebagian dari penafsiran peristiwa-peristiwa yakni 

penafsiran tentang makna mimpi dan dampak dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi.  

Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi zhilalil Qur‟an juga 

sependapat dengan Quraish Shihab bahwa lafadz „allama juga 

berati mengajar. Allah mengajar Nabi Yusuf tentang tanda-tanda 

mimpi dan tabir tentangnya, itu hanya nikmat ilmu pengetahuan. 

Dengan kalimatMu (kun fayakun) Engkau menciptakannya dan di 

tamgan Allah lah segala urusannya. Dan, Allah Yang Maha 

Memiliki kekuasaan atasnya dan atas segala penghuninya.58 

Karena Allah Yang Maha Penolong dan Maha Membantu. 

Ya Tuhanku, itulah nikmat-Mu dan inilah kudrat-Mu. Ya Tuhanku, 

sesungguhnya aku tidak memohon kekuasaan, kesehatan, dan 

harta benda. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu 

sesuatu yang lebih kekal dan lebih berharga. Demikianlah 

kehormatan dan kekuasaan mengalah dan tersembunyi. Demikian 

pula kebahagiaan pertemuan, berkumpulnya keluarga, dan 

bergabungnya saudara-saudara yang mengalah daan 

tersembunyi.59 

Dalam tafsir lain yaitu tafsir al-Ahzar karangan Hamka 

menjelaskan bahwa Allah telah mengajarkan kepada nabi Yusuf 

                                                      
58

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 7, 330. 
59
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ta‟wil dari kejadian-kejadian, sehingga Nabi Yusuf dapat menta‟wil 

mimpi dan dapat menerka makanan yang sebelum terhidang, dan 

keadaan lain-lain.60 

 

8. QS.  an-Kahfi (18) ayat 65-66: 

   

  

   

   

      

   

    

      

Artinya: “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. Musa berkata kepada 

Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-

ilmu yang telah diajarkan kepadamu?". 

                                                      
60

 Hamka, Tafsir Al-Ahzar Juz XIII-XIV, 44-45. 
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Dalam ayat ini terdapat kata ta‘li>m dalam bentuk fi„il madli 

„allama yang berarti mengajar. mengisahkan tentang Nabi Musa 

dan gurunya yaitu Nabi khidr. Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an karya 

Sayyid Quthb menjelaskan Alangkah sopan adab yang ditunjukkan 

oleh seorang Nabi Allah ini. Musa memohon penjelasan 

pemahaman tanpa memaksa, dan ia mencari ilmu yang dapat 

memberikan petunjuk dari hamba shaleh dan alim itu. Namun, ilmu 

hamba yang shaleh itu bukanlah ilmu seorang manusia yang 

sebab-sebabnya jelas dan hasil-hasilnya dekat. Sesungguhnya ia 

termasuk ilmu laduniy tentang perkara ghaib, yang diajarkan oleh 

Allah kepadanya tentang qadar yang diinginkan-Nya untuk hikmah 

yang diinginkan-Nya. Oleh karena itu, Musa tidak akan mampu 

bersabar bersama hamba shaleh itu dan perilaku-perilakunya, 

walaupun dia seorang nabi dan  rasul. Karena perilaku-perilaku 

hamba shaleh tersebut yang tampak di permukaan kadangkala 

terbentur dengan logika akal yang lahiriah dan hukum-hukum yang 

lahiriah. Pasalnya, perilaku hamba yang shaleh itu mengharuskan 

adanya pengertian dan pengetahuan tentang hikmah ghaib yang 

ada di baliknya. 

Bila tidak memilki bekal itu, maka perilaku-perilaku tersebut 

akan tampak anen dan pasti diingkari. Sehingga, hamba shaleh 
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yang telah diberi ilmu laduni itu sangat khawatir terhadap Musa. 

Karena itu pasti tidak mampu bersabar atas keikutsertaannya dan 

tingkah lakunya. 

Sedangkan dalam tafsir tafsir al-Azhar karya Hamka 

menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa dengan anak muda 

pengiringnya Yahya bin Nun sampai kebali di tempat ikan asin itu 

meluncur masuk laut tadi, maka mereka dapatilah seorang hamba 

di antara hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat dari sisi 

Kami. Bertemu seorang di antara banyak hamba Allah yang 

dianugerahi rahmat. Dan rahmat paling tinggi yang diberikan Allah 

kepada hamba-Nya ialah rahmat ma‟rifat, yaitu kenal dengan Allah, 

dekat dengan Allah, sehingga hidup mereka berbeda dengan orang 

lain. Sedangkan iman dan taqwa kepada Allah saja sudahlah 

menjadi rahmat abadi bagi seorang hamba Allah, jika diberi pula 

dia ilmu yang diterima dari Allah, yang dijelaskan di sini: “Dan telah 

kami ajarkan kepadanya ilmu yang langsung dari Kami” („ilmul- 

laduniy).61 

Apabila jiwa seseorang telah disucikan (tazkiyah) daripada 

pengaruh hawanafsu dan keinginan yang jahat, sampai bersih 

murni laksana kaca, maka timbullah nur dalam dirinya dan 

menerima dia akan nur dari luar, itulah yang disebut nurun „ala 

nurin, maka bertambahdekatlah jaraknya dengan Allah dan jadilah 
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dia orang yang muqarrabin. Jika telah sampai pada maqam yang 

demikian, mudahlah dia menrima langsung ilmu dari Ilahi. Baik 

berupa wahyu serupa yang diterima Nabi dan Rasul, atau berupa 

ilham yang tertinggi martabatnya, yang diterima orang-orang shalih. 

Dan orang yang telah mencapai martabat yang demikian itu 

dapat dikenal oleh orang yang telah sama berpengalaman dengan 

dia, walaupun baru sekali bertemu. Sebab sinar dari nur sama 

sumber asal tempat datangnya. Oleh sebab itu, baru saja melihat 

orang itu yang pertama kali, Musa telah tahu bahwa itulah orang 

yang disuruh Tuhan dia mencarinya. Tidaklah kita heran jika 

langsung sekali Musa menegurnya dengan penuh hormat. 

“Berkatalah Musa kepadanya: “Bolehkah aku mengikut 

engkau? Dengan (syarat) engkau ajarkan kepadaku, dari yang 

telah diajarkan kepada engkau, sampai aku mengerti?” 

Suatu pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga, 

menunjukkan bahwa Musa setelah menyediakan diri menjadi murid 

dan mengakui di hadapan guru bahwa banyak hal yang dia belum 

mengerti. Kelebihan ilmu guru itu haraplah diterangkan kepadanya, 

sampai dia mengerti sebagai seorang murid yang setia. 
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9. QS. T{a>ha (20) ayat 71: 

    

     

  

   
  

   

   

  

   

     

Artinya: “Berkata Fir'aun: "Apakah kamu telah beriman kepadanya 

(Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. 

Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan 

sihir kepadamu sekalian. Maka Sesungguhnya aku akan 

memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan 

bersilang secara bertimbal balik, dan Sesungguhnya aku 

akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma 

dan Sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di 

antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya". 
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Dalam ayat ini juga terdapat kata ta‘li>m dengan bentuk fi‟il 

madli „allama yang berarti mengajar. Hamka dalam tafsirnya Al-

Ahzar menafsirkan bahwa Allah mengajarkan tentang sihir kepada 

Fir‟aun. Fir‟aun murka sekali melihat tukang-tukang sihir itu 

bersujud segera, dengan kemauannya sendiri, sebelum perintah 

Fir‟aun dikeluarkan. Fir‟aun murka sekali sebab tukang-tukang sihir 

itu telah melepaskan diri saja dari cengkraman kuasanya. Dia tidak 

mau tahu apa yang menyebabkan mereka itu serentak. Sebab itu: 

“Dia berkata: “kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku 

memberi izin kepada kamu sekalian?”. Di sini jelas sekali bahwa 

Fir‟aun belum mau mengakui bahwa ada satu kekuasaan lain yang 

lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada sekumil kekuasaannya, yang 

apabila manusia telah percaya akan agungnya kekuasaan itu 

mereka tidak akan perduli lagi akan kekuasaan manusia. Mengapa 

kamu tidak minta permisi kepada aku terlebih dahulu, padahal 

akulah rajamu dan tuhanmu, yang memberi makan dan minummu, 

lalu langsung saja percaya kepada Musa dan bersujud kepada 

Tuhan Musa? “Sesungguhnya kalau begitu,” perbuatan yang telah 

kamu kerjakan di luar izinku, “Dialah pemimpin yang telah 

mengajarkan sihir itu kepadamu.” 
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Oleh karena sihir mereka telah hancur berantakan ditelan 

tongkat Nabi  Musa, mudah sajalah bagi Fir‟aun menimpakan satu 

tuduhan yang baru dan berat. Dituduhnya bahwa sekalian tukang 

sihir itu sebenarnya adalah murid dari Musa, atau telah 

bersekongkol dengan Musa. 

Fir‟aun tidak mau tahu apa yang sebenarnya jadi sebab 

maka tali-tali dan tongkat-tongkat yang banyak itu dapat ditelan 

oleh tongkat. Tongkat itu jadi ular dan setelah habis ditelannya 

sekalian tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir itu dia kembali jadi 

tongkat sebagamana sedia kala. Tidak juga dia mau mengakui 

bahwa itu adalah satu mu‟jizat, yaitu melemahkan akal buat 

memikirkannya, yang menunjukkan adanya suatu kekuasaan Maha 

Tinggi, kekuasaan Allah yang diserukan oleh Musa. 

Sayyid Quthb menafsirkan kemudian dikeluarkan anacaman 

keras dengan hukuman yang keras juga merupakan andalan utama 

para taghut. Yakni mereka siksa jasad yang kasar di saat tidak 

mampu melumpuhkan hati dan ruhiah, “Maka sesungguhnya aku 

akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang 

secara bertimbal balik, sesungguhnya aku akan menyalib kamu 

sekalian pada pangkal pohon kurma.62 
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 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 8, 17. 



87 
 

 

Itulah keputusan hukuman yang keluar dari mulut Fir‟aun. 

Lalu dengan pongahnya Fir‟aun menyambung kata: “Dan 

sesungguhnya akan kamu ketahui kelak, siapa di antara kami yang 

lebih pedih siksanya dan lebih kekal.” 

Tetapi tukang-tukang sihir itu tidaklah gentar mendengarkan 

ancaman yang sangat mengerikan itu. Sebab hati mereka telah 

sangat berubah setelah melihat bukti bahwa sihir mereka 

dikalahkan oleh sesuatu kekuatan ghaib yang oleh sihir macam 

manakah, tidak akan dapat dilawan dan diatasi. Mereka telah yakin 

bahwa tongkat memakan tali-tali dan tongkat-tongkat benar-benar 

kekuasaan Tuhan yang selalu diserukan oleh Musa itu.  

10. QS. al-Anbiyaa‟ (21) ayat 80: 

   

   

    

     

Artinya: “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi 

untuk kamu, guna memelihara kamu dalam 

peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada 

Allah).” 
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Dalam ayat ini terdapat ayat tentang ta‘li>m dalam bentuk  fi„il 

madli „allama yang berarti mengajar. Quraish Shihab dalam 

tafsirnya Al-Mishbah menjelaskan pengertian ta‘li>m /mengajar 

adalah mengajarkan perisai baju dari bahan besi untuk kepentingan 

umat manusia, guna memelihara manusia dalam peperangan 

menghadapi musuh. Kisah perihal perselisihan dalam perkara 

tanaman yang diputuskan oleh Dawud dan Sulaiman. Diceritakan 

perinciannya oleh para perawi,” Ada dua orang masuk ke Istana 

Dawud, salah seorang adalah pemilih tanaman atau kebon dan 

konon katanya kebun anggur. Sedangkan, yang lainnya adalah 

pemilik kambing. Pemilik tanaman berkata,”Sesungguhnya 

kambing orang ini telah merusak tanamanku, sehingga tidak tersisa 

sedikitpun. Maka, Dawud pun meutuskan pemilik kebun itu berhak 

mengambil kambing-kambing lawan perkaranya itu sebagai ganti 

tanamannya. 

Pemilik kambing lewat dihadapan Sualaiman, dan 

memberitahukannya tentang keputusan Dawud. Maka, Sulaiman 

pun masuk ke dalam ruang sidang bapaknya, dan berkata, ”Wahai 

nabi Allah, sesungguhnya pemutus perkara bukan seperti yang 

anda putuskan. “Lalu Dawud bertanya, lalu bagaimana? Sulaiman 

berkata,”Serahkan kambing kepada pemilik tanaman untuk 

mengambil manfaat darinya. Dan, serahkan pula kebun itu kepada 

pemilik kambing agar menanamnya kembali hingga  seperti 
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semula. Kemudian masing-masing pihak menyerahkan kembali apa 

yang berada di tangannya kepada pemiliknya yang sah, maka 

pemilik kebun pun mengambil kebunnya kembali demikian pula 

pemilik kambing mengambil kambingnya kembali. “Dawud berkata, 

Keputusan adalah seperti yang kamu putuskan, dan Dawud 

mengesahkan keputusan Sulaiman.” 

Keputusan Dawud dan keputusan Sulaiman dalam perkara 

itu merupakan Ijtihad dari keduanya. Allah menghadiri keputusan 

keduanya. Lalu dia menghilhami keputusan yang lebih bijak kepada 

Sulaiman. Dan Dia memahamkan kepadanya pandangan itu dan 

itulah yang lebih benar. 

Dalam keputusannya. Dawud hanya memandang dan 

mempertimbangkan ganti rugi bagi pemilik kebun dan tanaman. 

Dan ini juga adil. Namun, pertimbangan keputusan Sulaiman bukan 

hanya mengandung keadilan, tetapi juga mengandung 

pembangunan dan pemakmuran. Dan dia juga menjadikan keadilan 

sebagai pendorong pembangunan dan pemakmuran. Inilah 

keadilan yang positif dalam gambarannya yang membangun dan 

mendorong kemakmuran dan kemajuan. Itu merupakan 

penyingkapan dari Allah dan ilham kepada siapa yang dikehendaki-

Nya. 

Dawud dan Sulaiman telah dianugerahi hikmah dan ilmu. 

“Maka, Kami telah meberikan pengertian kepada Sulaiman tentang 
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hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah 

Kami berikan hikmah dan ilmu”. Tidak ada kesalahan dalam 

keputusan Dawud, namun keputusan Sulaiman lebih tepat karena 

ia terpancar dari ilham. 

Dawud dikenal dengan senandung serulingnya, yang terdiri 

dari syair tasbih-tasbih memuji Allah yang disenandungkan dengan 

suaranya yang lembut dan merdu. Maka, segala yang ada 

disekitarnya saling bersahutan. Bahkan, gunung-gunung dan 

burung-burung ikut serta bersenandung. 

Ketika hati seseorang berhubungan dengan Allah, maka ia 

akan merasa berhubungan dengan segala yang ada disekitarnya. 

Kemudian hilanglah segala penghalang dan rintangan yang timbul 

dari perasaan berbeda dan terpisah, yang membedakan macam-

macam dan jenis-jenis sesuatu serta membangun di anataranya 

batasan-batasan dan penghalang-penghalang. Pada saat itulah 

nurani dan hakikat alam semesta. 

Pada momen-momen pencerah, ruh merasakan 

kesertaannya dalam seluruh yang ada dan cakupannya atas segala 

sesuatu. Pada saat itulah ia tidak merasakan lagi bahwa ada 

sesuatu yang berada di luar zatnya atau ia merasa bahwa ia 

terpisah dari apa yang ada disekitarnya. Maka, setiap yang ada 

disekitarnya pun menyatu dengan mereka. 
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Dari nash al-Qur‟an dapat kita gambarkan bahwa Dawud 

ketika bersennadung dengan syair-syairnya, ia lupa akan dirinya 

yang terpisah dan berbeda. Ruhnya berkelana di bawah naungan 

Allah dalam alam semesta ini, langit, dan bumi serta seluruh 

makhluk baik yang benda hidup maupun yang benda mati. Ia 

merasakan senandungnya sehingga mereka saling menyapa dan 

bersahutan dengannya. Seluruh alam semesta menjadi group yang 

bersenandung dan bertasbih memuji keagungan Allah.63 

Hamka dalam tafsirnya al-Ahzar juga menyatakan bahwa arti 

mengajarkan di sini adalah Allah mengajari Nabi Daud memberikan 

petunjuk atau memberikan ilham bagaimana caranya membuat 

baju besi untuk perang sehingga mudah dibawa bergerak. Menurut 

keterangan dari Qatadah, sebelum Allah mengajarkan kepada Nabi 

Daud membuat baju besi orang di dalam peperangan adalah besi 

tipis dipasangkan di dada. Sukar dan kaku dibawa bergerak. Nabi 

Daud diberi ilham oleh Tuhan membuatnya dari rantai sambung 

bersambung.64 
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 Syahid Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an jilid 
8, 76-77. 

64
 Hamka, Tafsir Al-Ahzar Juz XVII, 86. 
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B. Biografi Mufasir Dan Deskripsi Tafsirnya 

1. M. Quraish Shihab Pengarang Tafsir Al-Mishbah 

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi 

Selatan, pada 16 Februari 1944.65 Beliau dilahirkan dan dibesarkan 

dalam lingkungan muslim yang sangat taat agama. Sebagai anak 

dari keluarga muslim dan yang taat beribadah beliau sangat 

menghormati orang tuanya, ayah beliau bernama Abdurrahman 

Shihab (1905-1986), beliau seorang ulama keturunan dari Arab 

yang terpelajar dan guru besar tafsir di IAIN Alaudin Ujung 

Pandang.66 

Sejak kecil beliau telah menjalani pergumulan dan kecintaan 

terhadap al-Qur‟an. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya ia harus 

mengikuti pengajian al-Qur‟an yang diadakan ayahnya sendiri. 

Pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur‟an, ayahnya juga 

menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur‟an.Di sinilah 

benih-benih kecintaannya pada al-Qur‟an mulai tumbuh. 

Muhammad Quraish Shihab menempuh pendidikan sekolah 

dasarnya di Ujung Pandang. Setelah menyelesaikan pendidikan 
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 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an (Bandung:Mizan, 1998), 6. 
66

 Abudin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia 
(Jakarta: Raja Grafindo Press, 2004), 362. 
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dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, beliau kemudian 

melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil  “nyantri” 

di pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyah di kota yang sama.67 

Pada tahun 1958, pada usia 12 tahun ia berangkat ke Kairo, 

Mesir, atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi. Ia 

diterima di kelas II Tsanawiyah di al-Azhar. Sembilan tahun 

kemudian tepatnya pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S 1) pada 

Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. 

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, 

dan pada tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis bidang 

tafsir al-Qur‟an. 

Setelah kembalinya ke Ujung Pandang, beliau dipercaya 

untuk menjabat Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan 

pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Selain itu ia juga diserahi 

jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. 

Pada tahun 1980 beliau kembali ke Kairo untuk melanjutkan 

pendidikannya di almamaternya yang lama. Pada tahun 1982 ia 

berhasil meraih gelar doctor. Ia menjadi orang pertama di Asia 

Tenggara yang meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Qur‟an di 

Universitas al-Azhar Kairo. 
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Secara keseluruhan beliau telah menjalani pengembangan 

intelektualnya di bawahasuhan dan bimbingan Universitas al-

Azhar.Hampir dapat dipastikan bahwa iklim dan tradisi keilmuan 

dalam studi Islam di lingkungan al-Azhar mempunyai pengaruh 

tertentu terhadapnya. Yang tak kalah pentingnya, ia juga 

memperoleh basis intelektualnya dari lingkungan keluarganya, 

khususnya ayahnya. Ia sendiri mengakui bahwa pengaruh ayahnya 

begitu mendalam terhadap dirinya.68 

Setelah kembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1988 ia 

ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan fakultas Pasca sarjana IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu di luar kampus ia juga di 

percaya menduduki berbagai jabatan antara lain: Ketua Majlis 

Ulama Indonesia (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih al-

Qur‟an, Departemen Agama (sejak 1989). Ia juga banyak terlibat 

dalam berbagai organisasi professional seperti Pengurus 

Perhumpunan Ilmu Syari‟ah, pengurus Konsorsium  Ilu Agama 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua 

Umum Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI), serta pernah menjabat 

Mentri Agama Kabinet Pembangunan tahun 1998. 

Di tengah kesibukannya menjadi dosen dan aktifis, beliau 

masih menyempatkan dirinya untuk menulis berbagai karya ilmiah 

yang berupa buku ilmiah yang dipresentasikan dalam berbagai 
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seminar, rubric, atau kolom yang dimuat dalam berbagai surat 

kabar, majalah maupun buku terbitan. Beliau dikenal sebagai 

pengasuh rubric keagamaan di berbagai surat kabar, kemudian 

kumpulan tulisanya diterbitkanoleh Mizan pada tahun 1994.69 

Sebagian diantara karyanya yang diterbitkan antara lain: 

Filsafat Hukum Islam, diterbitkan Departemen Agama 
tahun 1987,Mahkota Tuntunan Ilahi, diterbitkan di Jakarta: 
Utagama, 1997, Tafsir al-Amanah terbit di Jakarta, Lentera 
Hati, kisah-kisah dan hikmah kehidupan (1994), Wawasan 
al-Quran, Tafsir Maudhu‟I berbagai persoalan umat (1996), 
Membumikan al-Quran, fungsi dan peran wahyu dalam 
kehidupan masyarakat (1992), Hidangan Illahi, ayat-ayat 
Tahlili, Tafsir al-Qur‟an al- kariim (1997), Mu‟jizat al-Qur‟an 
(1997), Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab (1999), Tafsir al-
Mishbah(1999), Untaian permata buat anakku (1995), Sahur 
Bersama (1997), Menyingkap Tabir Ilahi (2003). 
 

Karakter yang patut kita teladani dari beliau adalah 

semangatnya yang luar biasa dalam meraih impian dan cita-cita 

hidup. 

2. Biografi Hamka Pengarang Tafsir Azhar 

Hamka yang merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik 

Karim Amrullah sering disebut dengan Buya Hamka.70 Sebutan 

Buya di depan namanya tak lain merupakan panggilan untuk 

orang Minangkabau yang berarti ayah kami atau seseorang 

yang sangat dihormati. Sebutan buya merupakan sanduran dari 
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bahasa Arab abi atau abuya.71 Sedangkan sebutan haji, 

diperoleh setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927.72 

Hamka lahir di sungai Batang Maninjau Sumatra Barat, pada 

tanggal 16 Februari 1908 M atau 13 Muharram 1326 H.73 

Ayahnya bernama Syekh Haji Abdul Karim Amrullah terkenal 

dengan sebutan Haji Rasul, dan ibunya bernama Syafiah 

Tanjung. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang taat 

beragama, ayahnya adalah seorang ulama besar dan pembawa 

paham pembaharuan Islam di Minangkabau.74 

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dari 

ayahnya. Pada usia 6 tahunia sekeluarga pindah dari Maninjau 

ke Padang Panjang. Dan setahun kemudian setelah mencapai 

usia 7 tahun, Hamka dimasukkan sekolah desa. Iajuga 

dimasukkan ke sekolah diniyah oleh ayahnya. Pada tahun 1918 

oleh ayahnya ia dimasukkan ke Thawalib School tempat 

ayahnya memberi pelajaran agama dengan system lama, 

sedangkan di sekolah desa ia berhenti. 

Pada tahun 1924, hamka merantau ke tanah Jawa.Kota 

yang pertama kali dikunjungi Hamka adalah Yogyakarta. Disana 

ia tinggal bersama pamanya. Secara langsung atau tidak 
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langsung Hamka belajar dengan Ki Bagus Hadikusumo, R.M. 

Surya Pranata, H.O.S Tjokroaminoto, ia melihat perbedaan 

yang demikian nyata antara Islam yang hidup di Minangkabau 

dan di Yogyakarta.75 Kemudian ia pindak ke Pekalongan, disana 

ia tinggal bersama A.R Sultan Mansur. Ia tinggal disana selama 

kurang lebih 6 bulan. Disana ia banyak belajar tentang Islam 

dan juga politik. 

Ketika masa kecilnya, Hamka dikenal sebagai seorang anak 

yang nakal karena merasa bosan dengan sistem belajar yang 

monoton, sehingga membuatnya merasa terkekang.Apalagi 

ditambah dengan peristiwa perceraian ayah dan ibunya, yang 

mana sudah menjadi kerarusan bagi adat Minangkabau. Namun 

pada akhirnya peristiwa tersebut menjadi pelajaran tersendiri 

bagi Hamka, sehingga semangat keilmuannya menjadi tumbuh 

dan berkembang, menjadikan ia seorang ulama terkemuka yang 

menggantikan ayahnya.76 

Hamka adalah seorang yang dikenal oleh masyarakat luas 

sebagai seorang yang mempunyai integritas tinggi dalam bidang 

keilmuan dan sebagai cendikiawan serta ulama terkemuka di 

Indonesia.77Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam 

bidang keilmuan, antara lain tafsir, taSaw.uf, fiqh, sejarah, 
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 Ramayulis, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam, 203. 
76

 Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar (Jakarta: Penamadani, 
2003),40-42. 

77
 Abdul Haris, Etika Hamka, 1. 
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filsafat dan sastra. Sehingga banyak ilmuwan memberikan 

penilaian yang beragam kepadanya.78 

Hamka termasuk seorang ulama yang gemar menulis, sejak 

usia 17 tahun ia telah menerbitkan buku yang ditulis, bahkan 

sampai akhir hayatnya ia masih menulis, baginya menulis 

merupakan tuntutan dan dan sebagai sarana untuk 

menyalurkan tugas utamanya sebagai seorang ulama yaitu, 

berdakwah di jalan Allah Swt. Hamka banyak menulis dalam 

berbagai ilmu pengetahuan seperti, pendidikan Tasawuf, 

sejarah, sastra dan lain-lain. Diantara karya beliau adalah: 

Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, Perkembangan 

Tasawuf dari abad ke abad, Renungan Tasawuf, di bawah 

lindungan ka‟bah, Tafsir Azhar dan masih banyak lagi. 

Sampai akhir hayatnya ia mengabdikan dirinya untuk bangsa 

dan Negara. Keluasan ilmunya menjadikan ia seorang yang 

sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Kedalaman ilmu dan 

kemampuan intelektualnya telah diakui oleh dunia 

internasional.Di saat-saat terakhir hidupnya, Hamka dikenang 

sebagai seorang ulama dengan berbagai kontribusi dalam 

bidang keilmuan. 

3. Biografi Sayyid Quthb pengarang Tafsir Fi Dilali al-Qur‟an   

                                                      
78
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Asy-syahid Sayyid Quthb dilahirkan pada tahun1906 di 

kampung musyah, Kota Asyut, Mesir.Ia dibesarkan dalam 

keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai al-

Qur‟an. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh 

tahun. Menyadarai bakat anaknya, orang tuanya memindahkan 

keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo.Ia memperoleh 

kesempatan masuk Tajhiziah Daril 'Ulum. Pada Tahun 1929, ia 

kuliah di Darul 'Ulum atau nama lama Universitas Kairo.Ia 

mendapat gelar serjana muda pendidikan pada tahun 1933. 

Ayahnya meninggal ketika Sayyid Quthb sedang kuliah.Tak 

lama kemudian (1941), ibunya menyusul kepergian suaminya. 

Sejak lulus dari kuliahnya hingga tahun 1951, kehidupanya 

tampak biasa-biasa saja, sedangkan karya tulisnya menampkan 

nilai sastra yang begitu tinggi dan bersih, tidak bergelimang 

dalam kebejatan moral, seperti kebanyakan sastrawan pada 

masa itu. Pada akhirnya, tulisan-tulisannya lebih condong 

kepada Islam.Pada tahun yang sama, sewaktu bekerja sebagai 

pengawas sekolah di Departemen Sekolah, ia mendapat tugas 

belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuanya 

di bidang pendidikan selama dua tahuan. Ia membagi waktu 

studinya antara Wilsons's Teacher's College di Washington, 

Greeley College di Colorado, dan Stanford University di 

California. 
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Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan Gerakan Islam 

Ihwan al-Muslimin dan menjadi salah satu seorang tokohnya 

yang sangat berpengaruh, di samping Hasan al-Hudaibi dan 

Abdul Qadir Audah. Sewaktu larangan terhadap Ihwan al- 

Muslimin di cabut pada tahun1951, ia terpilih sebagai anggota 

panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah. Selama tahun 

1953, ia menghadiri konfrensi di Suriah dan Yordania, dan 

sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai 

prasayat kebangkitan ummat. 

Juli 1954, ia menjadi pemimpin redaksi harianIh}wan al- 

Muslimiin. Akan tetapi, baru dua bulan usianya harian ditutup 

atas perintah Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser 

karena mengecam perjanjian Mesir-Inggris 7 juli 1954. karena 

itu Sayyid Quthb dianggap oleh pemerintah sedang membuat 

makar, maka pemerintah tersebut menjegal dan menutup 

redaksi harian Ihwan al-Muslimin .Sekitar mei 1955, Sayyid 

Quthb termasuk salah satu pemimpin Ihwan al-Muslimi nyang 

ditahan. Setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser 

dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. 

Pada 13 juli 1955, pengadailan rakyat menjatuhkan hukuman 

lima belas tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di 

Mesir hingga pertengahan tahun 1964, ia dibebaskan pada 
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tahun itu atas permintatan Presiden Irak Abdul Salam Arif yang 

mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. 

Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap 

bersama tiga saudaranya: Muhammad Quthb, Hamidah, dan 

Aminah.Juga ikut di tahan sekitar 20.000 orang lainnya, 

diantaranya 700 orang wanita. Pada hari senin, 13 Jumadil 

Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya 

(Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) 

menyambut panggilan Rabbnya dan Syahid di tali tiang 

gantungan. 

Asy-syahid Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah 

buku.Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan 

membuat buku anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi 

Muhammad Saw., dan cerita-cerita lainya dari sejarah Islam. 

Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita 

pendek, sajak-sajak, keritik sastara, serta artikel untuk 

majalah.79 

Diawal karir penulisananya, ia menulis dua buku mengenai 

keindahan dalam al-Qur‟an: at-Taswir Fi al-Fanni Fi al-Qur‟an, 

cerita keindahan dalam al-Qur‟an, Musyahidah al-Qiyamah Fi al-

Qur‟an, Hari Kebangkitan Dalam Islam'. Pada tahun 1984, 

menerbitkan karya monumental, al-Adalah Ijtima'iayah Fii al-
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K. Salim BahnaSaw.i, Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb, terj. Abdul Hayyie al-
Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2003),133. 
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Islam, Keadilan sosial dalam Islam. Kemudian disusul Fi Z}ilali 

al-Quran' Di Bawah Naungan al-Quran yang diselesaikan di 

dalam penjara. Karya-karya lainnya: as-Salam al-'alamil wa al-

Islam Perdamaian Internasional dan Islam (1951),an-Naqd al-

Adabi Usuluhu wa Manahijuhu Kritik Sastra, Prinsip Dasar, dan 

Metode-metode, Marakah al-Islam war-Ra'maliyah Perbenturan 

Islam dan Kapitalisme (1951), Fi-Tarikh, Fikrah wa Manahij 

Teori dan metode dalam sejarah, al-Mustaqbal li Hada al-Diin 

Masa Depan Berada di Tangan Agama ini, Nahw Mujtama' 

Islami Perwujudan Masyarakat Islam, Ma'rakatuna ma' al-Yahud 

Prebenturan Kita dengan Yahudi, al-Islam wa Musykilah al-

hadarah dan problem kebudayaan (1960), Hada al-Diin Inilah 

Agama (1955), dan Khas}ais al-Tas}wir al-Islami wa 

Mukawwamatuhu Ciri dan Nilai Visi Islam (1951). 

Sewaktu di dalam tahanan, ia menulis karya terakhirnya: 

Ma'alim fi al-Thariq petujuk jalan (1960). Dalam buku ini, ia 

mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, 

bukan semata-mata pada sikap individu, namuan juga pada 

struktur negara. Selama priode inilah, logika konsepsi awal 

negara Islamnya Sayyid Quthb mengemuka.Buku ini pula yang 

dijadikan bukti utama dalam sidang yang menuduhnya 

bersekongkol hendak menumbangkan Rezzim Nasser. 
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Tetes darah perjuangan dan goresan penanya mengilhami 

dan merupkan ruh jihad di hampir gerakan keIslaman di dunia 

ini.Bagi ummat rahmatan lil'alamin, sudah saatnya bangkit untuk 

berjuang kembali demi menbarkan Syi'ar Islam di seluruh 

penjuru dunia. Untuk kemaslahatan ummat manusia dengan 

berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah Rasul. Al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasul SAW. adalah asas perjuangan yang urgen 

untuk jihad fii sabilillah semata-mata mangharap ridha Allah 

SWT. 

 

C. Deskripsi Tafsir 

1. Deskripsi Tafsir al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah adalah sebuah karya monumental 

Muhammad Quraish Shihab yang diterbitkan Lentera Hati.Tafsir Ini 

adalah tafsir al-Qur‟an lengkap 30 juz pertama dalam kurun waktu 

30 tahun terakhir. Upaya penulisan tafsir ini dimulai di Kairo Mesir 

pada hari Jumat 4 Rabiul awal 1420 H/18 Juni 1999 M dan 

diselesaikan di Jakarta bertepatan dengan 5 September 2003. 

Pada mulanya beliau hanya bermaksud menulis secara sederhana, 

bahkan merencakan tidak lebih dari 3 volume, tetapi karena 

kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama al-Qur‟an 
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menghantarkan beliau untuk mengkaji, membaca dan menulis 

hingga tanpa terasa karya ini mencapai 15 volume.80 

Model penelitian tafsir yang dikembangkan beliau lebih 

banyak bersifat eksploratif, deskriptif, analitis dan perbandingan. 

Yaitu model penelitian yang berupaya menggali sejauh mungkin 

produk tafsir yang dilakukan ulama tafsir terdahulu  berdasarkan 

berbagai literature tafsir baik yang bersifat primer, yakni yang ditulis 

oleh ulama tafsir yang bersangkutan, maupun ulama lainnya. 

Beliau memulai dengan menjelaskan tentang maksud firman Allah 

Swt sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan 

budaya dan kondisi social dan perkembangan ilmu dalam 

menangkap pesan-pesan al-Qur‟an. 

Hal ini sebagaimana juga diungkapkan beliau dalam sekapur 

sirih tafsir al-Mishbah pada volume I bahwa apa yang dihidangkan 

dalam tafsir ini bukan sepenuhnya ijtihad beliau.beliau banyak 

menulkil pandangan ulama terdahulu dan kontemporer. Khususnya 

pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibn Umar al-Biqa‟i yang karya 

tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi 

beliau di Universitas al-Azhar Mesir. Demikian juga tafsir karya 

pemimpin tertinggi al-Azhar Sayyid Muhammad Tantawi juga Syekh 

Mutawalli al-Sha‟rawi dan tidak ketinggalan Sayyid Qutbh, 
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 Lihat kata penutup M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan 
Keserasian al-Qur‟an, Vol.15, cetakan V (Jakarta: Lentera Hati: 2003). 
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Muhammad Tahir ibn „Ashur, Sayyid Muhammad Husyan 

Tabataba‟i, serta beberapa pengarang tafsir lain.81 

Penafsiran Tafsir al-Mishbah disusun dengan runtut sesuai 

dengan tertib susunan ayat dan surat. Sebelum membahas 

penafsiran tiap ayat beliau terlebih dahulu memaparkan gambaran 

umum di awal surahnya tentang surah tersebut, antara lain seperti 

penamaan surah, tempat turunnya surah, gambaran umum isi 

surah yang memudahkan pembaca untuk mengetahui isi surah 

tersebut. Setelah pemaparan abstrak surah, dilanjutkan dengan 

pembahasan ayat. Dalam pembahasan ayat beliau terlebih dahulu 

mengelompokkan ayat-ayat dalam surat tersebut kedalam 

kelompok tertentu, kemudian dilakukan penafsiran sesuai kelompok 

ayat terebut.82 

2. Deskripsi Tafsir al-Azhar 

Tafsir al-Azhar merupakan karya monumental Hamka, yang 

berasal dari kuliah subuh yang disampaika di Masjid agung al-

Azhar sejak tahun 1959.Ceramah Hamka secara rutin dimuat di 

majalah Gema Islami, dan berjalan sampai Januari 1964.83 

Sebagai seorang pujangga tidak heran jika tulisan-tulisan 

Hamka sangat mudah dipahami dan menyentuh perasaan. Dalam 

                                                      
81

 Lihat sekapur sirih M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan 
Keserasian al-Qur‟an, Vol.1, cetakan V, xvii. 

82
Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol.7, 174-177. 

83
 Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, 430. 
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mengungkapkan fenomena yang terjadi ditengah-tengah 

mesyarakat, ia sajikan dengan gaya bahasa yang sangat indah dan 

berdasarkan fakta yang valid serta didukung dengan argumen yang 

kuat berdasarkan al-Qur‟an dan al-Hadits, dan dengan pemikiran 

yang rasional dan objektif, semua itu dapat dijumpai dalam tafsir al-

Azhar dan juga karya-karya yang lain.84 

Dalam menyajikan karya pemikirannya, Hamka 

menggabungkan antara corak adabi Ijtima‟idengan sufi. Kedua 

corak pemikiran tersebut sama-sama dominan digunakan dalam 

Tafsir Azhar, yang mana jarang sekali ditemukan kitab tafsir yang 

menggunakan dua corak pemikiran sekaligus. Ketika membaca 

Tafsir Azhar maka pembaca akan menemukan sebuah teknis 

langkah-langkah penulisan yang sistematis, yaitu teks al-Qur‟an 

yang dilengkapi dengan tarjemahannya, memberikan penjelasan 

secara singkat, kemudian menyajikan bagian-bagian pendek yang 

terdiri dari beberapa ayat antara satu sampai lima ayat dengan 

tarjemahan bahasa Indonesia selanjutnya dijelaskan secara detail. 

3. Deskripsi Tafsir Fi Zilali al-Qur‟an 

Tafsir Fi Zilali al-Qur‟an adalah sebuah karya dari Sayyid 

Quthb yang berasal dari musyah, Kota Asyut, Mesir.Tafsir ini ditulis 

dengan bahasa sastra yang sangat tinggi dengan kandungan 

hujjah yang kuat sehingga mampu menggugah nurani iman 
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pembacanya. Tafsir ini adalah hasil dari tarbiyah Rabbani yang di 

dapat oleh penulisnya dalam perjalanan dakwah yang ia geliti 

sepanjang hidupnya. Inilah karya besar dan monumental pada 

abad XX yang ditulis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang pemikir 

besar, konseptor pergerakan Islam yang ulung, mujahid di jalan 

dakwah dan seorang syuhada. Kesemuanya itu ia dapati berkat 

interaksinya yang sangat mendalam terhadap al-Qur‟an hingga 

akhir hayatnya ia pun rela mati di atas tiang gantungan demi 

membela kebenaran Ilahi yang diyakininya.85 

Untaian pembahasan dalam Tafsir ini adalah untaian yang 

kental dengan nuansa Qur‟ani sehingga ketika seorang 

menbacanya, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan 

Allah Swt.Tafsir Fi> Zila>l al-Qur’a>n, terdiri atas delapan jilid, dan 

masing-masing jilidnya yang diterbitkan Da>r al-Syuru>q, Mesir, 

mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Term Zila>l yang berarti 

“naungan” sebagai judul utama tafsir Sayid Qutub, memiliki 

hubungan langsung dengan kehidupannya. Oleh karena itu, Sayid 

Qutub menganggap bahwa hidup dalam “naungan” al-Quran 

sebagai suatu kenikmatan. 

Bila karya tafsir Fi> Zila>l al-Qur’a>n dicermati aspek-aspek 

metodologisnya, ditemukan bahwa karya ini menggunakan metode 
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 Lihat pada pengantar penerbit, Sayyid Qutbh, Tafsir Fi Zilli al-Qur‟an, terj. 
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tahli>li, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, 

sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirnya, 

diuraikan korelasi  ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-

ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang 

turunnya ayat (asbab al-nuzu>l), dan dalil-dalil yang berasal dari al-

Qur‟an, Rasul, atau sahabat, dan para tabi‟in, yang disertai dengan 

pemikiran rasional (ra‟yu). 

Kerangka metode tahli>li yang digunakan Sayid Qutub 

tersebut, terdiri atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-

ayat al-Qur‟an. Pertama, Sayyid Qutub hanya mengambil dari al-

Qur‟an saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, 

dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan 

langsung. Tahap kedua, sifatnya skunder, serta penyempurna bagi 

tahap pertama yang dilakukan Sayyid Quthb. Dengan metode yang 

kedua ini, sebagaimana dikatakan Adnan Zurzur yang dikutip oleh 

al-Khalidi bahwa Sayyid Quthb dalam menggunakan rujukan 

skunder, tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun 

di antara corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga 

menunjukkan tekad beliau untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat 

yang sahih dalam tafsir al-ma’sūr. 
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Dalam upaya memperkaya metode penafsirannya tersebut, 

Sayyid Quthb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya 

yang sejalan dengan alur pemikirannya.Adapun rujukan utama 

Sayyid Quthb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama, adalah 

merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim sebagai 

karya tafsir bi al-ma’su>r kemudian merujuk juga pada karya tafsir bi 

al-ra’y. Dari sini dipahami bahwa metode penafsiran Sayyid Quthb, 

juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqa>ran. 

Selanjutnya,dalam menganalisis berbagai ayat yang ditafsirkannya, 

Sayyid Quthb senantiasa mendasarkan dirinya pada multi metode 

sesuai dengan kandungan ayat. Dalam hal ini, Sayyid Quthb 

menginterpretasikan ayat dengan cara taswi>r (gambaran artistik), 

tajsi>m (imajinasi perasaan dan perumpamaan), mengungkap kisah. 

Namun analisis interpretatif yang paling menonjol digunakan Sayyid 

Quthb dalam menafsirkan ayat al-Qur‟an adalah aspek 

kesusastaraan al-Qur‟an, karena sebagaimana yang telah disebut-

kan berkali-kali bahwa Sayyid Quthb adalah sangat pakar dalam 

bidang ilmu kesusastraan.86 
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 http://ratih47e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2013/11/29/tafsirfiz}ilalilquran/, diakses 
pada hari kamis tanggal 12Mei 2016 pukul 08:30. 
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BAB IV 

RELEVANSI KONSEP AL-TA’LI<M DALAM AL-QUR’AN  

DENGAN KONSEP PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Konsep al-Ta’li>m dalam al-Qur’an 

1. Pengertian Ta’li >m 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah pada surat al-

Baqarah ayat 31-32 menyatakan bahwa ta’li>m berarti  mengasah 

potensi pengetahuan. Selain itu ta’li>m juga bisa diartikan sebagai 

penyampaian suatu kata atau ide. Selain itu ta’li>m  juga bisa 

diartikan sebagai mengajar yakni memberikan potensi pengetahuan 

tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk 

menunjukkan benda-benda atau mengajar fungsi-fungsi benda. 

Dalam ayat tersebut kata mengajar tidak selalu dalam bentuk 

mendiktekan sesuatu atau menyampaikan suatu kata atau ide, 

tetapi juga dapat diartikan sebagai mengasah potensi peserta didik 

sehingga, pada akhirnya potensi itu dapat terasah dan dapat 

melahirkan aneka pengetahuan. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar 

mengatakan bahwa ta’li>m adalah mengajarkan nama-nama yang 

dapat dicapai oleh kekuatan manusia, baik dengan panca indera 
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maupun dengan akal.  Dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish 

Shihab surat al-Baqarah ayat 129  ta’li>m berarti mengajar. 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Baqarah ayat 129 juga menyatakan bahwa ta’li >m berati mengajar.  

Proses ta’li>m Allah mengutus Rasul-Nya untuk terus membacakan 

kepada mereka ayat-ayat baik berupa wahyu yang diturunkan 

maupun alam raya yang diciptakan. Dan terus mengajarkan kepada 

mereka kandungan al-kitab dan al-hikmah. 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Rahma>n ayat 2-4 menyatakan bahwa pengertian ta’li>m yaitu 

mendiktekan sesuatu atau menyampaikan suatu kata dan ide, 

selain itu juga bisa diartikan sebagai mengasah potensi yang 

dimiliki peserta didik sehingga pada akhiranya potensi itu terasah 

dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-Naml 

ayat 16 menyatakan bahwa pengertian ta’li>m yaitu mengajar. Allah 

mengajarkan kepada  nabi Sulaiman tentang bahasa binatang. 

Ayat ini hanya menyebutkan tentang “bahasa burung”. Tetapi 

sebenarnya Nabi Sulaiman mengetahui bahasa semut. Buktinya 

diuraikan dalam ayat 18 surat ini. Memang telinga kita ini tidak 

mendengar suara yang sangat halus, seperti suara semut, tetapi 

bahasa binatang tidak harus dipahami dalam arti adanya suara 
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yang terdengar. Gerak-gerik tertentu dari binatang itulah yang 

dapat dinilai sebagai bahasanya. Di sisi lain perlu digaris bawahi 

apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman itu anugerah dari Allah, serta 

mukjizat yang menjadi keistimewaan nabi Sulaiman. Binatang 

lebih-lebih yang berkelompok seperti semut, lebah, dan lain-lain 

memiliki cara berkomunikasi yang dapat dipelajari oleh manusia. 

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur„an 

menyatakan bahwa ta’li >m berati mengajar. Allah mengajarkan 

kepada Nabi Sulaiman tentang bahasa-bahasa burung, binatang 

dan serangga, sebagai anugerah ladunniyah tanpa upaya atau 

usaha. Bunyi yang dilantunkan oleh burung mempunyai makna-

makna tertentu. Misalnya, ada suara yang mengundang si jantan, 

ada juga yang menandakan adanya bahaya yang mengancam dan 

masing-masing mempunyai rincian yang tidak diketahui kecuali 

Allah SWT. 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Baqarah ayat 31-33 Adam diperintahkan untuk “memberitakan” 

yakni menyampaikan kepada malaikat, bukan “mengajar” mereka. 

Pengajaran mengharuskan adanya upaya dari yang mengajar agar 

bahan pengajarannya dimengerti oleh yang diajarnya. Sehingga, 

kalau perlu pengajar mengulang-ulang pengajaran hingga benar-

benar dimengerti. Ini berbeda dengan penyampaian atau berita. 
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Penyampaian tidak mengharuskan pengulangan, tidak juga yang 

diberitakan harus mengerti. 

2. Obyek Belajar  

Berdasarkan tafsirnya M. Quraish Shihab tafsir Al-Mishbah 

surat al-Baqarah ayat 31-33 menjelaskan tentang obyek/sasaran 

belajar yaitu makhluk yang dzahir/tampak (manusia) dan makhluk 

yang tidak dzahir/tidak tampak (malaikat dan jin). Manusia 

dianugerahi potensi untuk mengetahui nama dan fungsi serta 

karakteristik benda-benda. Misalnya, fungsi api, fungsi angin dan 

sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem 

pengajaran bahasa kepada manusia (anak kecil) bukan dimulai 

dengan mengajarkan kata kerja, tetpi mengajarinya terlebih dahulu 

nama-nama. Ini mama, ini papa, itu mata, itu pena, dan 

sebagainya. 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur‟an surat al-

Baqarah ayat 151 menjelaskan bahwa obyek belajar adalah rasul 

dan manusia. Allah mengutus rasul untuk mengajarkan ayat-ayat 

al-Qur‟an kepada manusia supaya manusia belajar baca tulis al-

Qur‟an dan memahami penjelasan terhadap materi pokok di 

dalamnya, yaitu hikmah.  

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Rahmān ayat 2-4 bahwa dalam suatu pembelajaran terdapat dua 
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obyek yaitu makhluk yang tampak (manusia) dan yang tidak 

tampak (jin). Bisa juga obyeknya mencakup selain kedua jenis 

tersebut. Malaikat Jibril yang menerima dari Allah wahyu-wahyu al-

Qur‟an untuk disampaiakan kepada rasul SAW termasuk juga 

maklhuk yang diajar-Nya, karena bagaimana mungkin malaikat itu 

dapat menyampaikan bahkan, mengajarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Najm 

(53) ayat 5: “Bagaimana mungkin malaikat Jibril mampu 

mengajarkan Firman Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW kalau 

malaikat itu sendiri tidak memperoleh pengajaran dari Allah SWT. 

Di sisi lain, tidak disebutkannya objek kedua dari kata tersebut, 

mengisyaratkan bahwa ia bersifat umum dan mencakup segala 

sesuatu yang dapat dijangkau oleh pengajaran-Nya. Hamka dalam 

tafsirnya Al-Ahzar juga sependapat dengan Quraish Shihab bahwa 

obyek dalam ta’li >m itu adalah manusia dan jin.  

 

3. Materi Belajar 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Baqarah ayat 31-33 materi pengajaran adalah Allah mengajarkan 

Adam pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang 

digunakan untuk menunjukkan benda-benda, atau mengajari fungsi 

benda-benda. Manusia dianugerahi potensi untuk mengetahui 
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nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi 

api, fungsi angin, dan sebagainya. Selain itu juga dianugerahi 

potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada 

manusia (anak kecil) bukan dimulai dari kata kerja, tetapi 

mengajarnya terlebih dahulu nama-nama. Ini Papa, ini Mama, itu 

mata, itu pena, dan sebagainya.  

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Baqarah ayat 129 juga menyatakan bahwa materi dalam ta’li>m 

meliputi al-kitab yakni al-Qur‟an atau baca tulis dan al-hikmah, 

yakni as-sunnah atau kebajikan dan kemahiran dalam 

melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta menampik 

madharat, serta mensucikan jiwa mereka dari segala macam 

kotoran, kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa. Hamka dalam 

tafsirnya Al-Ahzar juga sependapat dengan itu bahwa materi 

pengajaran ta’li >m adalah al-kitab dan al-hikmat. Al-kitab ialah 

kumpulan daripada wahyu-wahyu yang diturunkan Ilahi, yang 

bernama al-Qur‟an, sedangkan al-hikmat ialah kebijaksanaan di 

dalam cara dan sikap hidup Nabi itu sendiri yang akan dijadikan 

contoh dan teladan bagi umatnya. 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur‟an surat al-

Baqarah ayat 151 menjelaskan bahwa materi belajar meliputi al-

Qur‟an dan al-Hikmah. Hikmah adalah buah pendidikan dari kitab 
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ini, yakni penguasaan yang benar dan datang bersama hikmah 

pada suatu masalah dengan suatu timbangan yang benar serta 

mengetahui tujuan perkara-perkara dan arahan-arahannya. Hamka 

dalam tafsirnya Al-Ahzar menyatakan bahwa Allah mengajarkan 

makhluk-Nya tentang apa-apa yang belum diketahui serta 

mengajarkan al-kitab dan al-hikmah melalui rasulnya. 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat ar-

Rahmān ayat 2-4 juga menyataka bahwa materi dalam konsep 

ta’li>m yaitu al-Qur‟an. Al-Qur‟an adalah firman-firman Allah yang 

disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW 

dengan lafal dan maknanya yang barang siapa yang membacanya 

merupakan ibadah dan menjadi bukti kebenaran mu‟jizat Nabi 

Muhammad SAW. Selain mengajarkan al-Qur‟an Allah juga 

mengajarkan manusia ekspresi yaitu kemampuan menjelaskan 

apa-apa yang ada di dalam benaknya.  

M. Quraish Shihab tafsirnya Al-Mishbah surat Yusuf ayat 101 

mengartikan ta’li>m yang berarti mengajar. Allah mengajarkan Nabi 

Yusuf sebagian mimpi dari penafsiran peristiwa-peristiwa yakni 

penafsiran tentang makna mimpi dan dampak dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi. Hamka dalam tafsirnya Al-Ahzar juga 

mengartikan ta’li>m yang berati mengajar. Allah mengajarkan 

kepada nabi Yusuf ta„wil dari kejadian-kejadian, sehingga Nabi 



117 
 

 

Yusuf dapat menta‟wil mimpi dan dapat menerka makanan yang 

sebelum terhidang, dan keadaan lain-lain.  

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur‟an surat Al-Kahfi 

ayat 55-56  juga mengatakan bahwa ta’li>m berati mengajar. Ayat ini 

menjelaskan yang diajarakan di sini adalah ilmu laduny yaitu ilmu 

yang diterima langsung dari Allah.  

Hamka dalam tafsirnya Al-Ahzar  surat T{a>ha> ayat 71 

mengartikan ta’li >m yang berarti mengajar. Allah mengajarkan 

tentang sihir kepada Fir‟aun. 

M. Quraish Shihab tafsirnya Al-Mishbah surat al-Anbiya„ ayat 

80 mengartikan ta’li>m yang berarti mengajar. Allah mengajarkan 

cara membuat baju dari bahan besi untuk kepentingan umat 

manusia, guna memelihara manusia dalam peperangan 

menghadapi musuh. 

4. Cara Belajar 

M. Qurais Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-

Baqarah ayat 151 menjelaskan bahwa  ada dua cara yang dapat 

ditempuh oleh Allah SWT dalam mengajarkan manusia yaitu upaya 

belajar mengajar dan anugerah langsung dari Allah berupa ilham 

dan intuisi. 

 M. Qurais Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah surat al-„Alaq 

ayat 4 dan 5 meneraangkan ada dua cara yang ditempuh oleh 
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Allah SWT dalam mengajarkan manusia yaitu dengan pena/tulisan 

dan tanpa pena/apa yang belum diketahui.  

Pertama, melalui pena/tulisan yang harus dibaca manusia. 

Allah mengajarkan manusia memperguanakan qalam. Sesudah ia 

pandai memperguanakan qalam itu banyaklah ilmu yang 

pengetahuan yang baru didapatnya itu dengan qalam yang telah 

ada ditangannya. Allah mengajarkan manusia berbagai ilmu, 

dibuka-Nya berbagai rahasia. Selain lidah untuk membaca, Allah 

mentakdirkan pula bahwa dengan pena, ilmu pengetahuan dapat 

dicatat. Pena adalah beku dan kaku, tidak hidup, namun yang 

dituliskan oleh pena itu adalah berbagai hal yang dapat difahamkan 

oleh manusia.  

Dan yang kedua, melalui pengajaran secara langsung tanpa 

alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan ilmu laduniy yaitu Allah 

mengajar salah seorang dari hamba-Nya bahasa-bahasa burung, 

binatang dan serangga. 

 

B. Relevansi  Konsep Ta’li>m dalam Al-Qur’an dengan Konsep 

Pembelajaran dalam Pendidikan Islam 

1. Berdasarkan ayat-ayat di atas kata ta’li>m memilki makna mengajar, 

mendiktekan sesuatu, menyampaikan suatu kata atau ide, 

mengasah potensi yang dimiliki peserta didik sehingga pada 
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akhirnya potensi itu akan terasah dan dapat melahirkan aneka 

pengetahuan, mengenalkan nama-nama dan fungsi suatu benda.  

Konsep tersebut relevan dengan teori pembelajaran yang 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dua 

arah, yaitu mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran merupakan proses 

interaksi baik antara pendidik dengan peserta didik, peserta didik 

dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan lingkungannya 

yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melui proses 

interaksi, kemampuan peserta didik akan berkembang baik mental 

maupun intelektualnya.   

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan 

dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dalam arti luas, 

belajar merupakan kegiatan psikofisik menuju perkembangan 

pribadi, seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar merupukan usaha 

penguasaan materi ilmu pengetahuan. 

 Selain itu belajar juga diartikan sebagai suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu denga 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Belajar ialah belajar memperoleh respon-respon sebagai 

akibat adanya latihan khusus. Belajar adalah suatu perubahan 

yang terjadi dalam diri peserta didik, disebabkan oleh pengalaman 
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yang dapat mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Dalam 

perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dalam interaksi 

dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar 

juga berati suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Sedangkan mengajar diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya dengan 

mengupayakan seluruh potensi mereka, baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran 

yaitu membimbing siswa agar menguasai ilmu pengetahuan dan 

keterampilan mengenai materi pembelajaran yang diajarkan serta 

mebentuk pribadi yang beraqidah tauhid dan shalih melalui 

pembelajaran. 

Dalam konsep ta’li>m dengan konsep pembelajaran terdapat 

kesamaan arti kata mengajar yaitu mengasah potensi yang dimiki 

peserta didik baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik sehingga, 

pada akhirnya potensi ini akan tersah dan akan menghasilkan 

aneka pengetahuan. 

2. Berdasarkan uraian tafsir beberapa ayat objek belajar dalam 

konsep ta’li>m meliputi makhluk yang dzahir dan tidak dzohir. 
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Makhluk yang dzohir/nampak adalah manusia. Makhluk yang tidak 

dzohir/tidak nampak yaitu malaikat dan jin. Manusia dianugerahi 

potensi untuk mengetahui nama dan fungsi serta karakteristik 

benda-benda. Misalnya, fungsi api, fungsi angin dan sebagainya. 

Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran 

bahasa kepada manusia (anak kecil) bukan dimulai dengan 

mengajarkan kata kerja, tetpi mengajarinya terlebih dahulu nama-

nama. Ini mama, ini papa, itu mata, itu pena, dan sebagainya. 

Dalam suatu pembelajaran juga terdapat obyek belajar yaitu 

peserta didik. Peserta didik ialah anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mencapai 

tujuan pendidikannya melalui pendidikan. Definisi tersebut memberi 

arti bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa, 

dengan kata lain, anak yang memerlukan arahan-arahan dan 

bimbingan. 

Objek ini berarti relevan dengan objek pembelajaran bahwa 

terdapat kesamaan antara kedauanya yaitu manusia. Yang 

membedakan keduanya adalah dalam proses ta’li>m ternyata yang 

diajar adalah meliputi makhluk yang dzahir dan tidak dzahir, 

sedangkan dalam proses pembelajaran hanya meliputi makhluk 

yang dzahir saja yang disebut peserta didik. 

3. Materi yang disampaikan dalam proses ta’li >m adalah al-kitab dan 

al-hikmah. Al-kitab di sini diartikan sebagai al-Qur‟an. dengan 
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adanya al-kitab ini tujuannya manusia supaya belajar baca tulisal-

Qur‟an dan memahami penjelasan terhadap materi pokok di 

dalamnya. Sedangkan hikmah adalah buah pikiran dari kitab ini, 

yakni penguasaan yang benar datang bersama hikmah pada suatu 

masalah, dan penimbangan suatu masalah dengan suatu 

timbangan yang benar serta mengetahui tujuan perkara-perkara 

dan arahan-arahannya. Al-hikmah juga bisa diartikan sebagai 

kebijaksanaan di dalam cara menjalankan perintah, baik di dalam 

perkataan dan perbuatan atau sikap hidup Nabi itu sendiri yang 

akan dijadikan contoh dan teladan bagi umatnya, selain mengajar 

al-kitab dan al-hikmah Allah juga mengajarkan pengetahuan 

tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk 

menunjukkan benda-benda, atau mengajari fungsi benda-benda. 

Manusia dianugerahi potensi untuk mengetahui nama atau fungsi 

dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, 

dan sebagainya. Selain itu juga dianugerahi potensi untuk 

berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia (anak 

kecil) bukan dimulai dari kata kerja, tetapi mengajarnya terlebih 

dahulu nama-nama. Ini Papa, ini Mama, itu mata, itu pena, 

mengajar ilmu sihir, mengajarkan cara mebuat baju dari besi untuk 

menghadapi serangan musuh dalam peperangan, ilmu tentang 

ta‟wil mimpi (menafsirkan mimpi), dan apa-apa yang belum 

diketahui, materi ini berarti relevan dengan materi pembelajaran 
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bahwa terdapat kesamaan antara keduanya yaitu dalam suatu 

pembelajaran juga terdapat banyak pengetahuan yang diajarakan 

oleh seorang pendidik kepada peserta didik misalnya, ilmu bahasa, 

ilmu tentang bumi atau alam, ilmu hitung, juga diajarkan baca tulis.  

4. Cara Belajar 

Dalam proses ta’li>m cara dalam belajar ada dua cara yaitu 

dengan pena/tulisan yaitu diajarkan-Nya manusia berbagai ilmu, 

dibuka-Nya berbagai rahasia, diserahkan-Nya brbagai kunci untuk 

membuka perbendaharaan Allah, yaitu dengan qolam (dengan 

pena). Disamping lidah untuk membaca, Tuhan pun mentakdirkan 

pula bahwa dengan pena, ilmu pengetahuan dapat dicatat. Pena 

adalah beku dan kaku, tidak hidup, namun yang ditulisakan oleh 

pena itu adalah berbagai hal yang dapat difahamkan dan tanpa 

pena/secara langsung.  

Dalam suatu pembelajaran terdapat beberapa cara yang 

dilakukan oleh pendidik dalam mengajar peserta didik yaitu: 

a. Belajar dengan cara meniru yakni di awal fase perkembangan, 

seorang bayi hanya mengikuti apa yang dilakukan ibunya dan 

orang-orang yang berada di dekatnya. Secara fitrah naluriah 

manusia senang belajar dengan cara meniru, maka teladan 

yang baik sangat penting dalam proses pembelajaran. tidak 

diragukan lagi, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang 

paling baik bagi para sahabat dan semua umatnya hingga akhir 

zaman. 
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b. Pengalaman praktis yakni manusia senantiasa melakukan 

coba-coba. Al-Qur‟an mengajak manusia untuk belajar dengan 

cara observasi terhadap suatu obyek, pengalaman praktis 

dalam kehidupan dan melalui interaksi mereka dengan alam 

semesta atau lingkungan sekitar 

c. Berpikir yakni mengahadirkan beberapa macam solusi atas 

permasalahan yang didapatkannya, sebelum akhirnya 

menjatuhkan pada satu solusi. 

Cara ini relevan dengan konsep pembelajaran bahwa 

terdapat kesamaan cara mengajar antara konsep ta’li>m dengan 

konsep pembelajaran yaitu dengan catatan/tulisan supaya manusia 

mencatat ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan dan langsung 

maksudnya Allah memberikan kelebihan atau kemampuan berfikir 

yang lebih kepada orang tertentu.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan teori dan analisis tafsir di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

5. Ta’li>m memilki makna mengajar, mendiktekan sesuatu, 

menyampaikan suatu kata atau ide, mengasah potensi yang dimiliki 

peserta didik sehingga pada akhirnya potensi itu akan terasah dan 

dapat melahirkan aneka pengetahuan, mengenalkan nama-nama 

dan fungsi suatu benda. Objeknya adalah manusia, malaikat, jin. 

Materi yang diajarkan adalah al-kitab (al-Qur‟an) dan al-hikmah (as-

sunnah), ilmu bahasa, ilmu tentang ta‟wil mimpi, ilmu tentang cara 

membuat baju dari besi untuk menghadapi serangan dari musuh 

dalam suatu perang serta semua pengetahuan yang belum 

dimengerti oleh manusia.  Dalam mengajar terdapat dua cara yang 

ditempuh oleh pendidik yaitu dengan pena/tulisan dan tanpa 

pena/langsung.  

6. Konsep ta’li>m dalam al-Qur‟an relevan dengan konsep 

pembelajaran bahwa terdapat kesamaan arti kata mengajar yaitu 

mengasah potensi yang dimiliki peserta didik baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik sehingga, pada akhirnya potensi ini akan 

tersah dan akan menghasilkan aneka pengetahuan. Objek belajar 



126 
 

 

dalam konsep ta’li>m dan konsep pembelajaran terdapat 

kesamamaan yaitu sama-sama mengajar manusia, yang 

membedakan adalah dalam konsep ta’li>m yang diajar adalah 

manusia, malaikat, jin, sedangkan dalan konsep pembelajaran 

hanya manusia saja yang biasa disebut peserta didik. Materi yang 

disampaikan dalam proses ta’li>m dan proses belajar mengajar 

terdapat kesamaan yaitu sama mengajarkan baca tulis, ilmu 

tentang bahasa, ilmu hitung, ilmu tentang alam, serta mengajarkan 

apa-apa yang belum diketahui. Ada dua cara yang dapat ditempuh 

dalam mengajarkan manusia yaitu dengan pena/tulisan dan tanpa 

pena/lansung.  

 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil 

penelitian ini di antaranya adalah berikut: 

1. Kepada bapak dan ibu guru diharapkan untuk selalu berperan aktif 

dalam proses pembelajaran agar siswa mampu belajar dengan 

mandiri baik di sekolah maupun di rumah. 

2. Kepada siswa dengan adanya penelitian ini seharusnya juga 

termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  
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