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ABSTRAK 

Gunawan, Agus Setya. 2018. Metode Pendidikan Islam Perspektif  M. Quraish 

Shihab (Kajian Surat Ibrahim Ayat 24-26). Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Umar Sidiq, M.Ag. 

 

Kata kunci: Metode Pendidikan Islam, Surat Ibrahim, M. Quraish Shihab 

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai 

seorang muslim seyogyanya untuk memperhatikan pendidikan terkhusus 

pendidikan Islam. Beberapa metode pendidikan Islam telah disinggung dalam al-

Qur’an. Sebagai contoh adalah Surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-

Mishbah. Tafsir al-Mishbah adalah karya monumental dari M. Quraish Shihab 

menggunakan bahasa Indonesia dengan pemilihan kata yang bagus. 

Pembahasannya dimulai dari penjelasan surat, ayat-ayatnya dikelompokkan 

kemudian dijelaskan sesuai kelompok ayat tersebut menggunakan bahasa yang 

lugas, jelas dan terarah sehingga membuat pembaca hanyut dalam makna 

kandungan tafsir tersebut. Tafsir al-Mishbah bisa dibaca dan dipelajari oleh 

semua kalangan tanpa memandang orang itu menguasai ilmu nahwu sharaf, 

balaghoh, mantik dan seperangkat ilmu tafsir. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan metode pendidikan Islam 

yang terkandung dalam Surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah 

karya M. Quraish Shihab, (2) Menjelaskan relevansi metode pendidikan Islam 

yang terkandung dalam Surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah 

karya M. Quraish Shihab dengan pendidikan agama Islam. Fokus penelitian ini 

adalah Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. 

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (library 

reseach) atau “kualitatif literal”. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang 

tepat pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan melalui 

kajian atau telaah literatur, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan atau tulisan, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang 

relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Dalam menganalisis data, 

setelah data terkumpul, metode yang  digunakan oleh penulis  untuk menganalisis  

data yang telah diperoleh tersebut adalah metode “content analysis” atau yang 

lebih dikenal dengan  istilah  "analisis isi".  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Di dalam surat Ibrahim ayat 24-

26 perspektif tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terdapat tiga metode 

pendidikan Islam yaitu: metode amtsal/perumpamaan, metode 

uswah/keteladanan, metode hafalan, (2) Ketiga metode ini memiliki relevansi 

dengan pendidikan Agama Islam. Metode amtsal/perumpamaan relevan dengan 

metodologi pelajaran Fikih dan al-Qur’an Hadits. Metode uswah/keteladanan 

relevan dengan metodologi pelajaran Akidah dan Akhlak. Sedangkan metode 

hafalan relevan dengan metodologi pelajaran pelajaran Bahasa Arab, al-Qur’an 

Hadis, dan SKI serta pada pendidikan pesantren salaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa 

pendidikan yang baik dan memadai, hidup manusia akan serba tidak beraturan 

dan tidak terarah alur kehidupan dan masa depannya. Sebagai seorang muslim, 

sudah seyogyanya bagi kita untuk memperhatikan pendidikan terkhusus 

pendidikan Islam. Untuk muslim apabila ingin mulia dunia akhirat, sukses 

dunia akhirat, nyaman dan tentram dalam semua lini kehidupan, maka 

pendidikan Islam lah hal yang harus pertama kali diurusi. 

 Pendidikan Islam itu sendiri adalah sebuah pendidikan yang bercorak dan 

berwarna Islam. Juga bisa diartikan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang diperoleh dari lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, 

majlis taklim, pengajian umum dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan Islam 

itu sendiri tidak lain adalah untuk membentuk manusia-manusia yang berilmu, 

beramal, dan bertakwa serta dilandasi akhlakul karimah. Dengan demikian, 

pendidikan pada akhirnya akan membentuk insan kamil dan bermartabat di 

mata Allah Dzat yang telah menciptakan seluruh alam dan makhluk hidup. 

 Pengertian pendidikan Islam secara terminologi, sebagaimana 

diungkapkan oleh Ahmad Tafsir, secara sederhana sering diartikan dengan 

pendidikan yang berdasarkan Islam. Dalam pengertian yang lain, dikatakan 
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bahwa pendidikan Islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup 

dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, 

sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, 

mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun 

tulisan. 

 Sedangkan Marimba memberikan definisi pendidikan Islam sebagai 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam, menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Dari pengertian 

tersebut, sangat jelas bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif 

yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian secara utuh dan 

menyeluruh, menyangkut aspek jasmani dan rohani.
1
 

 Al-Syaibani mengemukakan bahwa tujuan tertinggi pendidikan Islam 

adalah mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara tujuan akhir 

yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, 

kemauan, dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang 

utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya khalifah fil ard}.2 

 Allah Swt berfirman dalam surat al-Dhariyat ayat 56 : 

               

                                                           
1
 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 9. 
2
 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis 

(Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 2002), 36. 
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku.”
3 

 Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia 

melainkan untuk mengenal-Nya dan agar menyembah-Nya. Pendapat tersebut 

sama dengan pendapat al-Zajjaj, tetapi ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa 

maksud ayat tersebut adalah  bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia 

kecuali untuk tunduk kepada-Nya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap 

makhluk, baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, 

merendahkan diri terhadap kehendak-Nya. Menerima apa yang Dia takdirkan, 

mereka dijadikan atas kehendak-Nya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang 

telah Dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau 

mendatangkan mudarat karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah. 

Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah Swt. dan memerintahkan 

manusia agar melakukan ibadah kepada Allah.
4
 

 Ibadah yang dilakukan dalam rangka memenuhi perintah Allah tidak serta 

merta dilakukan secara serampangan tapi haruslah sesuai dengan syari’at 

Islam. Tata cara ibadah diperoleh dengan adanya pendidikan Islam agar tujuan 

memahami syari’at bisa dicapai. Agar tujuan memahami syari’at dan orientasi 

dari pendidikan Islam bisa dicapai diperlukanlah sebuah metode pendidikan 

Islam yang tepat pula. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu.  

                                                           
3

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), 862. 
4

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 9 Juz 25-26-27 (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2012), 488. 
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 Dalam Bahasa Arab metode disebut “t{ariqat”. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, “metode” adalah: Cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki; cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.
5
 Oleh karena itu,  yang dimaksud dengan 

metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam 

memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam.
6
 

 Di dalam al-Qur’an terdapat berbagai metode mengajar dalam pendidikan 

Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah 

 Metode ceramah adalah, suatu pengajian atau penyampaian 

informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta 

didik. Firman Allah Swt: 

                              

                            

Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur’an dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya (2). Kami menceritakan 

kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini 

kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya 

                                                           
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 910. 
6
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta Selatan: 

Ciputat Pers, 2002), 40-41. 
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adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.(3).”(Q.S. Yusuf: 2-

3)
7
 

2. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian/penyampaian bahan 

pembelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta 

didik membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternative 

pemecahan atas suatu masalah. Abd. al-Rahman al-Nahlawi menyebut 

dengan metode hiwar (dialog). Firman Allah Swt: 

                            

                           

               

Artinya: “Dan mereka berkata:"Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan. 

Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. (kepada Malaikat 

diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat 

mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah; Maka 

tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.”(Q.S. ash-Shaaffat ayat: 20-23)
8
 

3. Metode Amtsal 

Metode amtsal yaitu, suatu cara mengajar, di mana guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat/melalui contoh atau 

perumpamaan.
9
 Firman Allah Swt: 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,348. 

8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,718-719. 

9
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 193-197. 
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Artinya :“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 

api neraka , setelah api itu menerangi mereka sekelilingnya Allah 

menghilangkan cahaya (yang menyinari) mereka dan membiarkan mereka 

dalam kegelapan, tidak dapat melihat.” (QS. al-Baqarah:17)
10

 

Selain di atas masih banyak metode pendidikan Islam yang terdapat 

dalam al-Qur’an. 

Penulis melihat bahwa dalam Surat Ibrahim ayat 24-26 menurut 

Tafsir al-Mishbah juga terdapat kandungan yang menjelaskan tentang  

metode pendidikan Islam. Ini merupakan hal yang menarik untuk dipelajari 

secara lebih mendalam metode apakah yang ada dalam surat ini. Dalam 

surat Ibrahim ayat 24-26 Allah memberikan perumpamaan kalimat yang 

baik untuk memberi pengajaran kepada manusia. Sedangkan alasan penulis 

memilih Tafsir al-Mishbah ini karena struktur bahasa yang digunakan 

sangatlah bagus dan mudah dipahami.  

Tafsir al-Mishbah adalah karya monumental dari M. Quraish 

Shihab menggunakan bahasa Indonesia dengan pemilihan kata yang bagus. 

Pembahasannya dimulai dari penjelasan surat, ayat-ayatnya dikelompokkan 

kemudian dijelaskan sesuai kelompok ayat tersebut menggunakan bahasa 

yang lugas, jelas dan terarah sehingga membuat pembaca hanyut dalam 

makna kandungan tafsir tersebut. Tafsir al-Mishbah bisa dibaca dan 

                                                           
10

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,11. 
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dipelajari oleh semua kalangan tanpa memandang orang itu menguasai 

ilmu nahwu sharaf, balaghoh, mantik dan seperangkat ilmu tafsir. 

 Melihat kandungan ini membuat hati penulis tertarik untuk 

mengkaji secara lebih mendalam dan lebih spesifik metode apa saja yang 

terdapat di dalamnya serta perumpamaan seperti apa yang dibuat oleh Allah 

dalam rangka memberi pengajaran terhadap umat manusia. Atas dasar 

pertimbangan inilah maka penulis mengangkat fenomena tersebut dalam 

sebuah skripsi yang berjudul “Metode Pendidikan Islam Perspektif M. 

Quraish Shihab (Kajian Surat Ibrahim ayat 24-26).” 

B. Rumusan masalah 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu 

adanya rumusan masalah. Penulis membatasi pembahasan dalam beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja metode pendidikan Islam yang terkandung dalam Surat Ibrahim 

ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab? 

2. Bagaimana relevansi metode pendidikan Islam yang terkandung dalam 

Surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish 

Shihab dengan pendidikan agama Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan metode pendidikan Islam yang terkandung dalam Surat 

Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. 

2. Untuk menjelaskan relevansi metode pendidikan Islam yang terkandung 

dalam Surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah karya M. 

Quraish Shihab dengan pendidikan agama Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khazanah keilmuan Islam dan dapat memberikan pemahaman tentang 

metode pendidikan Islam yang terkandung dalam Surat Ibrahim ayat 24-26 

menurut Tafsir al-Mishbah serta relevansinya dengan pendidikan agama 

Islam saat ini. 

2.  Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Lembaga pendidikan Islam, dapat dijadikan referensi dalam 

peningkatan mutu pendidikan Islam. 

b. Peneliti, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta tambahnya 

pengalaman ketika penelitian berlangsung. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Di samping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis 

juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya ada 
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relevansi dengan penelitian ini. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Ayu Fitri Lestari. 2017. Metode Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Tematik). 

Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Rumusan 

masalah pada penelitian tersebut adalah: Apa sajakah metode pendidikan 

Islam dalam al-Qur’an? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan library research.  Hasil dari penelitian tersebut adalah: metode 

pendidikan Islam terdapat dalam al-Qur’an sangat urgen dalam 

pembentukan karakter anak. Misalnya, metode pembiasaan, metode 

keteladanan, metode kisah, perumpamaan, targhib wa tarhib. Adapun 

skripsi ini mempunyai kesamaan dengan yang akan penulis buat, yaitu sama-

sama kajian tafsir tematik. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi ayat 

yang diteliti.  

2. Mochamad Mangsur. 2015. Metode Pendidikan Islam dalam Perspektif al-

Qur’an Surat al-Maidah Ayat 67 dan al-Nahl Ayat 125 ( Kajian Tafsir al-

Misbah). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan Islam?  

b. Bagaimana deskripsi metode pendidikan Islam yang terdapat dalam surat 

al-Maidah ayat 67 dan al-Nahl ayat 125? 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan library 

research. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan Islam 

sebagai dasar pijakan dalam pelaksanan pemberian sebuah metode dalam 

menyampaikan materi antara lain sebagai berikut: 

1) Mengetahui motivasi (dorongan batin), kebutuhan dan minat anak 

didiknya. 

2) Mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum 

pelaksanaan pendidikan. 

3) Mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan anak 

didik. 

4) Mengetahui perbedaan-perbedaan karakter individu di dalam anak didik. 

5) Memperhatikan kepahaman, dan mengetahui hubungan-hubungan, 

integrasi pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaruan dan 

kebebasan berfikir. 

6) Menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang 

menggembirakan bagi anak didik. 

7) Menegakkan “uswah hasanah” artinya selalu berperilaku luhur dengan 

tujuan yang mulia agar menjadi pribadi yang pantas dicontoh anak 

didiknya. 

b. Dalam surat al-Maidah ayat 67 dan al-Nahl ayat 125 terdapat metode 

pendidikan Islam yaitu: metode tabligh/ceramah, metode perintah dan 

larangan, metode targhib dan tarhib, metode hikmah, metode mauidzah 

hasanah, dan metode mujadalah. 
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Adapun skripsi ini mempunyai kesamaan dengan yang akan penulis buat, 

yaitu sama-sama kajian tafsir tematik. Sedangkan perbedaannya adalah dari 

segi ayat yang diteliti. 

3. Cindi Pratiwi. Metode Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an Kajian Surat 

al-Nahl Ayat 125-127. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatulloh Jakarta. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah 

metode pendidikan apakah yang  terkandung dalam al-Qur’an surat al-Nahl 

ayat 125-127?  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan library 

research. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam surat al-Nahl ayat 125-

127 terdapat 5 macam metode pendidikan Islam yaitu: metode hikmah, 

metode maui’dzah, metode jidal, metode al-muhtadin, dan metode ashabru. 

Adapun skripsi ini mempunyai kesamaan dengan yang akan penulis 

buat, yaitu sama-sama kajian tafsir tematik. Sedangkan perbedaannya adalah 

dari segi ayat yang diteliti. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), yaitu kajian pustaka 

dengan mengambil data-data tertulis dari buku, jurnal, kamus, maupun 

berbagai literatur yang terdapat dalam perpustakaan.
11

 Lebih dari itu, penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengedepankan data-

data kualitatif berupa: ayat-ayat al-Qur’an, penafsiran al-Qur'an, al-Hadits dan 

                                                           
11

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 4. 
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sunnah Nabi, atsar sahabat, pendapat-pendapat para ulama, riwayat, pengertian 

bahasa dan lafaz al-Qur'an, serta kaedah maupun teori ilmu pengetahuan.
12

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

  Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan kata-kata yang 

diambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan tema 

pembahasan baik sumber langsung maupun tidak langsung. 

b. Sumber Data 

  Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, 

maka sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari buku-buku 

dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data 

tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
13

 

a. Data Primer  

  Data primer merupakan  bahan-bahan informasi dari tangan 

pertama atau dari sumber yang terkait langsung dengan suatu gejala atau 

peristiwa tertentu. 
14

 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah al-Qur’an dan Terjemahnya serta Tafsir al-Mishbah karya M. 

Quraish Shihab. 

                                                           
12

M. Al-Fatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2010), 153. 
13

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Buku Pedoman Penulisan Skripsi 

Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo, 2017), 62. 
14

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

90. 
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b. Data Sekunder  

  Sumber data sekunder merupakan rujukan atau referensi 

pendukung dalam suatu penelitian yang secara tidak langsung memiliki 

keterkaitan dengan objek pembahasan peneliti serta memiliki akurasi 

terhadap fokus permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder juga berarti 

data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain 

yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber 

sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah 

populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel yang ditemukan 

dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu 

penelitian original yang lain.
15

Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris karya 

Achmadi. 

2) Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam karya Armai Arief. 

3) Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh karya Heri 

Gunawan. 

4) Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur karya Agus Mahfud. 

5) Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam karya Abdul Majid. 

6) Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis karya 

Samsul Nizar. 
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7) Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para 

Tokohnya karya Ramayulis. 

8) Ilmu Pendidikan Islam karya Ramayulis. 

9) Ilmu Pendidikan Islam (IPI) 1 untuk IAIN, STAI, PTAIS karya Nur 

Unbiyati. 

10) Serta referensi lain yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan 

penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting 

dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data 

diperoleh melalui proses yang disebut dengan pengumpulan data. 

Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan 

data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.
16

 

  Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, 

artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, 

gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan.
17

 Penelitian ini 

termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu 

teknik pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yang dilakukan melalui kajian atau telaah literatur, yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau 
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tulisan, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang relevan dengan 

objek pembahasan yang dimaksud. 

  Setelah data-data yang diperlukan terakumulasi, akan dilakukan 

pengelolaan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu 

dengan yang lainnya. 

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

yang sudah ada. 

c. Menemukan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan 

metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 

yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.
18

 

4. Teknik Analisis Data 

  Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha 

memaknai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu, penulis 

mempersiapkan data tersebut untuk dianalisis, melakukan analisis-analisis 

yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan 

data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.
19
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  Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari 

hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) 

seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Dari dua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
20

 

  Dalam menganalisis data-data, setelah data terkumpul, metode 

yang  digunakan oleh penulis  untuk menganalisis  data-data yang telah 

diperoleh tersebut adalah metode content analisis atau yang lebih dikenal 

dengan  istilah  "analisis isi". Analisis data dapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan.
21
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  Metode analisis isi lebih mengedepankan pada pengungkapan 

aspek isi dari beberapa proporsi yang ada. Analisis isi pada penelitian ini 

dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku. Teknik ini adalah yang 

paling umum digunakan dalam studi teks.
22

 

  Selain metode di atas juga digunakan metode induktif yaitu 

melakukan analisis dari pengetahuan yang bersifat khusus guna menarik 

kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dengan cara 

menganalisa fakta-fakta dan persoalan yang khusus kemudian ditarik 

kesimpulan yang umum, yakni dengan cara menganalisa data tentang 

konsep metode pendidikan Islam dalam Surat Ibrahim ayat 24-26. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari 

sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya 

sebagai berikut:  

BAB I : berisi pendahuluan yang menggambarkan secara  umum kajian ini, 

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dengan 

demikian merupakan pengantar penelitian ini. 
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BAB II : berisi tentang kajian teori tentang pengertian pendidikan agama 

Islam, dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam, fungsi 

pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, 

pengertian  metode pendidikan Islam, asas-asas umum metode 

pendidikan Islam, karakteristik metode pendidikan Islam, macam-

macam metode pendidikan Islam, pengertian metode pendidikan 

Islam, fungsi pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, asas-asas 

umum metode pendidikan Islam, karakteristik metode pendidikan 

Islam, dan macam-macam metode pendidikan Islam. 

BAB III : berisi tentang tafsir surat Ibrahim ayat 24-26 perspektif Tafsir al-

Mishbah  

BAB IV : berisi tentang analisis metode pendidikan Islam dalam surat 

Ibrahim ayat 24-26 perspektif Tafsir al-Mishbah dan relevansinya 

dengan pendidikan agama Islam. 

BAB V : berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan 

saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam 3 kategori. Pendidikan 

sebagai suatu proses belajar mengajar, pendidikan sebagai suatu kajian ilmiah, 

dan pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan disebut sebagai suatu 

proses belajar mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seorang guru 

yang berperan sebagai tenaga pengajar dan murid sebagai peserta didiknya. 

Kemudian, pendidikan juga disebut sebagai suatu kajian ilmiah karena 

pendidikan dapat dijadikan salah satu objek penelitian ilmiah. Sedangkan 

pendidikan sebagai suatu lembaga pendidikan karena pada dasarnya 

penggunaan istilah pendidikan hampir selalu tertuju pada suatu lembaga yang 

disebut sekolah, madrasah, atau lembaga perguruan yang menyelenggarakan 

proses belajar mengajar.
23

 

 Di dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi 

kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara 

lain: pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan 

kewarganegaraan.
24
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 Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 

Disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

 Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan agama Islam adalah usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup. 

 Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar 

generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia muslim, 

bertakwa kepada Allah Swt, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam 

kehidupannya, sedangkan menurut A. Tafsir, pendidikan agama Islam adalah 
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bimbingan yang diberikan seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.
25

 

 Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah 

keberagamaan subyek didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
26

 

B. Dasar –dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

 Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai dasar yang 

kuat. Dasar tersebut menurut Zuhairini dkk, dapat ditinjau dari berbagai segi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dasar Yuridis/Hukum 

Dasar yuridis, yakni dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari 

perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan 

dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar 

yuridis formal terdiri dari 3 macam. 

a. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila,  sila pertama: 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD’45 dalam bab XI pasal 29 

ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
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memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya itu. 

c. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973 

yang kemudian dikukuhkan dalam Tap MPR No IV/MPR/1978. 

Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. 

II/MPR/1988 dan Tap. MPR No. II/MPR 1993 tentang Garis-garis 

besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam 

kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. 

2. Dasar Religius 

Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut 

ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah dari Tuhan dan merupakan 

perwujudan ibadah kepada-Nya. Dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang 

menunjukkan perintah tersebut, antara lain: 

a. Q.S. al-Nahl ayat 125:  

                                 

                           

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.”
27
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b. Q.S. Ali -Imran ayat 104: 

                                  

       

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.”
28

 

c. Al-Hadits: “Sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya 

sedikit.” 

3. Aspek psikologis 

Psikologis, yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, 

manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tenteram 

sehingga memerlukan adanya pegangan hidup. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Zuhairini dkk bahwa semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan 

adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa 

dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Zat Yang Maha 

Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon 

pertolongan. Hal semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif 

maupun masyarakat yang sudah modern. Mereka merasa tenang dan 

tenteram hatinya kalau mereka mendekat dan mengabdi kepada Zat Yang 

Maha Kuasa.
29
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C. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

 Dengan pengertian pendidikan Islam seperti tersebut di atas fungsi 

pendidikan Islam sudah cukup jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan 

fitrah dan sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya 

(insan kamil) yakni manusia berkualitas sesuai dengan pandangan Islam.
30

 

 Sedangkan fungsi pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah Swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan 

ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah 

berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak 

melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan 

ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

2. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup 

di dunia dan di akhirat. 

3. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 
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4. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

6. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya. 

7. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk dirinya sendiri dan orang lain.
31

 

D. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek didik 

setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan 

kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di 

mana individu itu hidup. 

 Menurut Sikun Pribadi, tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam 

pendidikan, dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Dengan demikian 

tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan jalannya 

pendidikan sehingga perlu dirumuskan sebaik-baiknya sebelum semua kegiatan 

pendidikan dilaksanakan. 
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   Menurut Ahmad D. Marimba, fungsi tujuan itu ada 4 macam, yaitu: 

1. Mengakhiri usaha 

2. Mengarahkan usaha 

3. Merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan-

tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan, dan tujuan pertama. 

4. Memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha itu. 

 Sehubungan dengan itu maka tujuan mempunyai arti yang sangat penting 

bagi keberhasilan sasaran yang diinginkan, arah atau pedoman yang harus 

ditempuh, tahapan sasaran dan sifat serta mutu kegiatan yang dilakukan. 

Karena itu kegiatan yang tanpa disertai tujuan sasarannya akan kabur, dan 

akibatnya program serta kegiatannya sendiri akan menjadi acak-acakan. 

 Ahmad D. Marimba mengemukakan ada 2 macam tujuan yaitu tujuan 

sementara dan tujuan akhir. 

1. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara yaitu sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat 

Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan sementara di sini 

yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, 

pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, 

kesusilaan, keagamaan, keterampilan, kedewasaan jasmani –rohani, dan 

sebagainya. 
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Kedewasaaan rohaniah tercapai apabila orang telah mencapai kedewasaan 

jasmaniah. Di dalam Islam disebutkan bahwa seseorang telah mencapai 

dewasa jasmaniah ialah apabila ia telah balig dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Laki-laki berumur 15 tahun, perempuan berumur 9 tahun. 

b. Bermimpi. 

c. Mengeluarkan haid bagi perempuan. 

 Sedangkan kedewasaan rohaniah, bukanlah merupakan sesuatu yang statis, 

melainkan merupakan sesuatu proses. Oleh karena itu sangat sukarlah 

ditentukan kapan seseorang telah mencapai dewasa rohaniah dalam arti kata 

yang sesungguh-sungguhnya. Ukuran-ukuran mengenai hal ini pun bersifat 

teoritis dan juga merupakan ukuran gradual saja (lebih atau kurang). Seseorang 

dinyatakan telah mencapai dewasa rohaniah apabila ia telah dapat memilih 

sendiri, memutuskan sendiri dan bertanggungjawab sendiri sesuai dengan nilai-

nilai yang telah dianutnya. Dengan demikian maka mencapai kedewasaan ini 

hanya merupakan tujuan sementara untuk menuju ke tujuan akhir.
32

 

2. Tujuan Akhir 

 Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian 

muslim. Sedangkan kepribadian muslim di sini adalah kepribadian yang 

seluruh aspek-aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam. 
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 Menurut Ahmad D. Marimba aspek-aspek kepribadian itu dapat 

digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu: 

a. Aspek-aspek kejasmaniahan, meliputi laku luar yang mudah nampak dan 

ketahuan dari luar, misalnya: cara-cara berbuat, cara-cara berbicara dan 

sebagainya. 

b. Aspek-aspek kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat 

dilihat dan ketahuan dari luar, misalnya: cara-cara berpikir, sikap (berupa 

pendirian atau pandangan seseorang dalam menghadapi seseorang atau 

sesuatu hal) dan minat. 

c. Aspek-aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan yang 

lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi sistem 

nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian itu, yang telah menjadi 

bagian dan mendarah daging dalam kepribadian itu yang mengarahkan dan 

memberi corak seluruh kepribadian individu itu. Bagi orang yang 

beragama, aspek-aspek inilah yang menuntunnya ke arah kebahagiaan, 

bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Aspek-aspek inilah memberi 

kualitas kepribadian keseluruhannya. 

 Ringkasnya yang dimaksud dengan kepribadian muslim ialah kepribadian 

yang seluruh aspek-aspeknya yakni baik tingkah laku luarnya, kegiatan-

kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan 

pengabdian kepada Tuhan dan, penyerahan diri kepada-Nya.
33
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 Dalam pendidikan Islam, tujuan umumnya adalah membentuk kepribadian 

sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang  

mengacu pada tujuan akhir manusia. Tujuan utama khalifah Allah adalah 

beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepadanya.
34

Al-Attas 

menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Menurut 

Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia 

sebagai hamba Allah. Dengan mengutip surat al-Takwir ayat 27, Jalal 

menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. Jadi, menurut 

Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang 

menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah 

beribadah kepada Allah. 

 Muhammad Quthb, tatkala membicarakan tujuan pendidikan, menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan lebih penting daripada sarana pendidikan. Sarana 

pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi tujuan pendidikan tidak 

berubah. Menurut Quthb, tujuan umum pendidikan adalah manusia yang 

takwa. Itulah manusia yang baik menurutnya. Itu diambilnya dari al-Qur’an 

surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya: “Sungguh yang paling mulia di antara 

kalian menurut pandangan Allah ialah yang paling tinggi ketakwaannya.“ 
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Al-Syaibani menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi: 

a. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa 

pengetahuan tingkah laku, jasmani dan rohani, dan kemampuan-

kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. 

b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku 

masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan 

masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. 

c. Tujuan professional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran 

sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan 

masyarakat. 

 Al-Abrasi merinci tujuan akhir pendidikan Islam menjadi: 

a. Pembinaan akhlak 

b. Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akhirat 

c. Penguasaan ilmu 

d. Keterampilan bekerja dalam masyarakat 

Bagi Asma Hasan Fahmi tujuan akhir pendidikan Islam dapat dirinci 

sebagai berikut: 

a. Tujuan keagamaan 

b. Tujuan pengembangan akal, akhlak 

c. Tujuan pengajaran kebudayaan 

d. Tujuan pembinaan kepribadian 

Munir Mursi sendiri menjabarkan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut: 
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a. Bahagia di dunia dan di akhirat 

b. Menghambakan diri kepada Allah 

c. Memperkuat ikatan keislaman dan melayani kepentingan masyarakat Islam 

d. Akhlak mulia.
35

 

   Para pakar pendidikan Islam telah sepakat bahwa tujuan dari 

pendidikan serta pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan 

segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan: 

a. Mendidik akhlak dalam jiwa mereka. 

b. Menanamkan rasa keutamaan (fadhilah). 

c. Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. 

d. Mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya 

dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. 

 Dengan demikian, tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah 

mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Semua mata pelajaran 

haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap pendidik 

haruslah memikirkan akhlak dan memikirkan akhlak keagamaan 

sebelum yang lain-lainnya karena akhlak keagamaan adalah akhlak 

yang tertinggi, sedangkan akhlak yang mulia itu adalah tiang dari 

pendidikan Islam. 

 Imam al-Ghazali berpendapat, “Sesungguhnya tujuan dari 

pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah ‘azza wa jalla, bukan 

pangkat dan bermegah-megahan dan janganlah seorang pelajar itu 
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belajar untuk mencari pangkat, harta, menipu orang-orang bodoh 

ataupun bermegah-megahan dengan kawan.” Jadi, pendidikan itu tidak 

keluar dari pendidikan akhlak. Dengan demikian, kita dapat 

menyimpulkan bahwa tujuan pokok dan utama dari pendidikan Islam 

hanya dalam satu kalimat, yaitu fadhilah (keutamaan).
36

 

E. Pengertian Metode Pendidikan Islam 

 Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan 

sesuatu. Cara itu mungkin baik mungkin tidak baik. Baik dan tidaknya sesuatu 

metode banyak bergantung kepada beberapa faktor. 

 Faktor-faktor itu mungkin berupa situasi dan kondisi, pemakai metode itu 

sendiri yang kurang memahami penggunaannya atau tidak sesuai dengan 

seleranya, atau secara objektif metode itu kurang cocok dengan kondisi dari 

objek. Juga karena mungkin metodenya sendiri yang secara intrinsik tidak 

memenuhi persyaratan sebagai metode. Hal itu semua sangat bergantung pada 

metode itu diciptakan di satu pihak, dan pada sasaran yang akan digarap 

dengan metode itu di lain pihak. 

 Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai fungsi 

ganda, yaitu yang bersifat polipragmatis dan monopragmatis. 

 Polipragmatis, bilamana metode itu mengandung kegunaan yang serba 

ganda (multipurpose). Suatu metode tertentu pada situasi dan kondisi tertentu 
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dapat dipergunakan untuk merusak, pada situasi dan kondisi yang lain dapat 

digunakan untuk membangun atau memperbaiki. Kegunaannya dapat 

bergantung pada si pemakai atau pada corak dan bentuk serta kemampuan dari 

metode sebagai alat, seperti halnya Video Cassette Recorder (VCR) yang dapat 

dipergunakan untuk merekam semua jenis film yang pornografis atau yang 

moralis (suatu bentuk dan kemampuan yang melekat padanya) juga dapat 

dipergunakan untuk alat mendidik/mengajar dengan film-film pendidikan. 

 Sebaliknya, metode sebagai alat yang bersifat monopragmatis adalah alat 

yang hanya dapat dipergunakan untuk mencapai satu macam tujuan saja. 

Misalnya, laboratorium ilmu alam, hanya dapat dipergunakan untuk 

eksperimen-eksperimen bidang ilmu alam, tidak dapat dipergunakan untuk 

eksperimen bidang lain, seperti imu sosial atau kedokteran.
37

 

 Selanjutnya kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Secara 

etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. 

Meta berarti “melalui” dan hodos berarti “jalan” atau “cara”. Menurut Ahmad 

Husain al-Liqaniy, metode adalah: “Langkah-langkah yang diambil seorang 

pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu”. Dalam 

bahasa Arab, kata metode dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-

langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka langkah tersebut harus diwujudkan 

dalam proses pendidikan dalam rangka pembentukan kepribadian peserta didik. 
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode merupakan cara atau jalan 

yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan teknik berarti: 

metode atau sistem untuk mengerjakan sesuatu. Metode dan teknik mempunyai 

pengertian yang berbeda meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan, sementara teknik adalah cara mengerjakan 

sesuatu. Dengan demikian, metode mempunyai pengertian yang lebih luas dan 

konsepsional.
38

 

 Sedangkan pengertian yang lebih luas metode diartikan sebagai “cara” 

bukan “langkah” atau “prosedur”. Sebab kata prosedur lebih bersifat tehnis 

administrative atau taksonomis. Seolah-olah mendidik atau mengajar hanya 

diartikan sebagai langkah-langkah yang aksiomatis, kaku dan tematis. 

Sedangkan metode yang diartikan sebagai “cara” mengandung pengertian yang 

fleksibel (lentur) sesuai dengan kondisi dan situasi dan mengandung implikasi 

“mempengaruhi” serta saling ketergantungan antara pendidik dan anak didik.  

 Para ahli pendidikan mendefinisikan metode pendidikan atau metode 

mengajar sebagai berikut : 

a. Hasan Langgulung mengartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan mendidik. 
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b. Moh. Abd. Rahim Ghunaimah menta’rifkan metode mengajar sebagai 

cara-cara yang praktis yang menjalankan tujuan dan cara-cara 

pengajaran.
39

 

 Sedangkan pendidikan Islam yaitu bimbingan secara sadar dari pendidik 

(orang dewasa) kepada anak yang masih dalam proses pertumbuhannnya 

berdasarkan norma-norma yang Islami agar terbentuk kepribadiannya menjadi 

kepribadian muslim.  

 Selanjutnya yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam di sini 

adalah jalan, atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau 

materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud kepribadian 

muslim.
40

 

F. Asas-asas Umum Metode Pendidikan Islam 

 Sesungguhnya metode pendidikan Islam memiliki asas-asas di mana ia 

tegak berdiri dan memperoleh unsur, tujuan dan prinsip-prinsip. Asas-asas 

tersebut pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan asas-asas tujuan dan 

kurikulum pendidikan Islam. Konsep ini menggambarkan bahwa seluruh 

komponen yang terkait dalam proses pendidikan Islam merupakan satu 

kesatuan yang membentuk suatu sistem.  
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 Secara umum, asas-asas metode pendidikan Islam itu menurut al-

Syaibany, adalah : 

1. Asas agama, yaitu prinsip-prinsip, asas-asas dan fakta-fakta umum yang 

diambil dari sumber asas ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

2. Asas biologis, yaitu dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani 

dan tingkat perkembangan usia peserta didik. 

3. Asas psikologi, yaitu prinsip yang lahir di atas pertimbangan kekuatan 

psikologis, seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, 

kesediaan, bakat, dan kecakapan akal atau kapasitas intelektual. 

4. Asas sosial, yaitu asas yang bersumber dari kehidupan sosial manusia 

seperti tradisi, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan dan tuntutan 

kehidupan yang senantiasa maju dan berkembang. 

G. Karakteristik Metode Pendidikan Islam 

Di antara karakteristik metode pendidikan Islam adalah : 

1. Keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam mulai dari 

pembentukannya, penggunaannya sampai pada pengembangannya tetap 

didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. 

2. Proses pembentukan, penerapan dan pengembangannya tetap tidak dapat 

dipisahkan dengan konsep al-akhlak al-karimah sebagai tujuan tertinggi 

dari pendidikan Islam. 

3. Metode pendidikan Islam bersifat luwes dan fleksibel dalam artian 

senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan 
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situasi dan kondisi yang melingkupi proses kependidikan Islam tersebut, 

baik dari segi peserta didik, pendidik, materi pelajaran dan lain-lain. 

4. Metode pendidikan Islam berusaha sungguh-sungguh untuk 

menyeimbangkan antara teori dan praktek. 

5. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan 

peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas 

kesopanan dan al-akhlak al-karimah. 

6. Dari segi pendidik, metode pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai 

keteladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta 

mengkombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai 

tujuan pengajarannya. 

7. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupaya menciptakan 

situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif 

yang kondusif. 

8. Metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses 

pengajaran dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
41

 

H. Macam-macam Metode Pendidikan Islam 

 Salah satu komponen penting yang menghubungkan tindakan dengan 

tujuan pendidikan adalah metode, sebab tidak mungkin materi pendidikan 

dapat diterima dengan baik kecuali disampaikan dengan metode yang tepat.
42
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 Berbicara mengenai metode yang digunakan dalam mendidik, Al-Ghazali 

mengemukakan beberapa metode alternatif antara lain: 

1. Mujadalah dan riyadlah nafsiyah (kekuatan dan latihan jiwa). Yaitu 

mendidik anak dengan cara mengulang-ulangi pengalaman. Hal ini akan 

meninggalkan kesan yang baik dalam jiwa anak didik dan benar-benar 

akan mengakui sehingga terbentuk akhlak dan watak dalam dirinya. 

2. Mendidik anak hendaknya menggunakan beberapa metode. Penggunaaan 

metode yang bervariasi akan membangkitkan motivasi belajar dan 

menghilangkan kebosanan. 

3. Pendidik hendaknya memberikan dorongan berupa pujian, penghargaan 

dan hadiah kepada anak yang berprestasi. Sedangkan memberikan 

hukuman hendaknya bersifat mendidik dengan maksud memperbaiki 

perbuatan yang salah agar tidak menjadi kebiasaan. Pemberian hukuman 

jasmani disyaratkan bila anak telah sampai usia 10 tahun, dan kalaupun 

harus melakukan hukuman jasmani hendaknya pukulan tidak melebihi 3 

kali, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bertaubat kepada 

siterdidik. 

 Sedangkan pendapat Ibnu Khaldun tentang metode pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode ilmiah yang modern, yaitu menumbuhkan kemampuan memahami 

ilmu dengan kelancaran berbicara dalam diskusi untuk menghindari 

verbalisme dalam pelajaran. 
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2. Metode gradasi (pentahapan) dan pengulangan. Pengetahuan bersifat 

global bertahap dan terperinci, agar penjelasan sesuai dengan tingkat 

berfikirnya. 

3. Menggunakan media (alat peraga) untuk membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran. 

4. Melakukan karya wisata agar siswa mendapatkan pengalaman belajar 

secara langsung. 

5. Menghindari sistem pengajaran materi dalam bentuk ikhtisar (ringkasan). 

6. Memberikan sanksi yang proporsional untuk menumbuhkan motivasi 

(semangat) belajar siswa. Sanksi yang positif dapat dilakukan dengan 

pemberian pujian atau hadiah terhadap segala bentuk karya atau tingkah 

laku positif anak didik. Sementara sanksi negatif berupa hukuman hanya 

dilakukan bila anak didik berperilaku negatif, namun hendaknya dengan 

pendekatan yang lebih bijaksana. 

 Beberapa metode pendidikan yang dilontarkan M. Arifin, bisa dikaitkan 

dengan mewakili metode modern ahli pendidikan dewasa ini yaitu: 

1. Metode situasional dan kondisional dalam pembelajaran. 

2. Metode tarhib dan targhib, untuk mendorong minat belajar anak didik 

agar terlepas dari paksaan atau tekanan. 

3. Metode kebermaknaan, yaitu menjadikan anak bergairah belajar dengan 

menyadarkan bahwa pengetahuan itu bermakna dalam hidupnya. 

4. Metode dialog, melahirkan sikap saling terbuka antara guru dan murid. 
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5. Metode pemberian contoh keteladanan yang baik, yang akan 

mempengaruhi tingkah laku dan sikap mental anak didik. 

6. Metode diskusi, memantapkan pengertian dan sikap mental anak terhadap 

suatu masalah. 

7. Metode induktif dan deduktif. 

8. Metode demonstrasi. 

9. Metode eksperimen. 

10. Metode hadiah dan hukuman.
43

 

  Dilihat dari segi langkah-langkah dan tujuan kompetensi yang 

ingin dicapai, terdapat sejumlah metode yang dikemukakan para ahli. 

Yaitu metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, karyawisata, penugasan, 

pemecahan masalah, diskusi, simulasi, eksperimen, penemuan, dan proyek 

atau unit. Berbagai macam metode pengajaran ini secara singkat dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah 

 Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran, yang dilakukan 

oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di 

hadapan peserta didik. Ceramah dimulai dengan menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai, menyiapkan garis-garis besar yang akan 

dibicarakan, serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan 

dengan bahan yang telah disajikan. 
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2. Metode Tanya Jawab 

 Metode tanya jawab ialah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan, yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh 

siswa. 

3. Metode Demonstrasi 

 Metode demonstrasi ialah cara penyajian pelajaran dengan 

memeragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang 

suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik 

yang sebenarnya maupun tiruannya. 

4. Metode Karyawisata 

 Metode karyawisata ialah  cara penyajian pelajaran, dengan 

membawa siswa ke luar untuk mempelajari berbagai sumber belajar 

yang terdapat di luar kelas. 

5. Metode Penugasan 

 Metode penugasan ialah cara penyajian bahan pelajaran di mana 

guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan 

belajar. Penugasan yang diberikan tersebut sebagai bentuk latihan agar 

suatu saat para peserta didik dapat melaksanakan tugas yang 

sesungguhnya di masyarakat. 

6. Metode Pemecahan Masalah 

 Metode pemecahan masalah adalah cara penyajian bahan pelajaran 

dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk 
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dianalisis, dibandingkan, dan disimpulkan dalam usaha mencari 

pemecahan atau jawabannya oleh peserta didik. 

7. Metode Diskusi 

 Metode diskusi adalah salah satu penyajian pelajaran dengan cara 

menghadapkan peserta didik kepada suatu masalah yang dapat 

berbentuk pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama. 

8. Metode simulasi 

 Metode simulasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses belajar, 

dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang hakikat 

suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. 

9. Metode Eksperimen 

 Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran 

dengan cara menugaskan siswa, untuk melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. 

10. Metode Penemuan (Discovery-Inquiry) 

 Metode penemuan adalah cara penyajian pelajaran yang banyak 

melibatkan siswa dalam proses-proses mental dalam rangka 

menemukan sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan, 

penyempurnaan dan perbaikan konsep. 
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11. Metode Proyek atau Unit 

 Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang 

bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi 

yang berhubungan sehingga pemecahannya dapat dilakukan secara 

keseluruhan dan bermakna.
44

 

  Dalam al-Qur’an sendiri terdapat beberapa metode pendidikan 

Islam, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Amtsal 

  Lafal amtsal (أمثال) adalah bentuk jamak dari “matsala”(مثل).45
 

Kata “matsala”sama dengan “syabaha”, baik lafad maupun maknanya. 

Jadi arti lughawi amtsal adalah membuat permisalan, perumpamaan dan 

bandingan.  

  Manna Khalil menyebutkan pengertian amtsal al-Qur’an yaitu 

menonjolkan makna dalam bentuk (perkataan) yang menarik dan padat 

serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasybih 

maupun perkataan bebas (lepas, bukan tasybih). 

  Ibnul Qayyim mendefinisikan amtsal al-Qur’an yaitu 

menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan 

mendekatkan sesuatu yang abstrak (ma’qul) dengan yang indrawi 
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(kongkrit, makhsus), atau mendekatkan sesuatu dari dua makhsus dengan 

yang lain dan menganggap salah satunya sebagai yang lain. 

  Sedangkan Abdurrahman An-Nahlawi memberikan pengertian 

matsal adalah sifat sesuatu itu yang menjelaskannya dan menyingkap 

hakikatnya, atau apa yang dimaksudnya untuk dijelaskannya, baik 

na’atnya (sifat) maupun ahwalnya. 

  Dari ketiga pengertian di atas, makna amtsal dapat disederhanakan 

pengertiannya, yaitu mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang 

lain yang lebih konkrit untuk mencapai tujuan dan manfaat dari 

perumpamaan tersebut. 

 Contoh amtsal adalah firman Allah: 

Artinya:“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 

api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya 

(yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, 

tidak dapat melihat”. (Q.S. Al-Baqarah: 17)
46

 

  Dalam amtsal di atas, Allah menjelaskan hakikat, sifat dan keadaan 

orang-orang munafik yang tidak dapat mengambil manfaat dan petunjuk 

dari Allah. Mereka diibaratkan dengan orang yang menyalakan api, yang 

kemudian api itu dipadamkan oleh Allah sehingga mereka kegelapan dan 

tidak dapat melihat apa-apa lagi. 
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  Dari beberapa kajian ayat al-Qur’an yang mengandung 

perumpamaan dapat diangkat maknanya untuk tujuan pedagogis, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Setiap hal yang dijadikan perumpamaan yang digunakan dalam 

perumpamaan al-Qur’an selalu merupakan hal yang ditemukan dalam 

kehidupan manusia sehari-hari, sehingga manusia mudah mengingatnya 

karena gambarannya sering ditemukan. Sesuatu yang lebih sering 

ditemukan, akan lebih mudah mengingatnya daripada hal yang jarang 

ditemukan. Misalnya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik 

dengan pohon yang baik. Gambaran pohon yang baik sering ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Dengan perumpamaan dan perbandingan, pikiran manusia akan terlatih 

untuk beranalogi agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Jadi 

dengan amtsal akan dapat melatih berfikir manusia.  

c. Dengan amtsal manusia diajak untuk memahami konsep yang abstrak 

secara mudah dengan cara memperhatikan konsep yang lebih kongkrit 

yang dapat diindrai. Sebab pengertian-pengertian yang abstrak itu tidak 

akan tertanam dalam benak kecuali jika dituangkan dalam bentuk 

indrawi yang lebih dekat dan mudah dipahami. Jadi amtsal berguna 

untuk mempermudah pemahaman manusia. 

d. Tidak setiap orang mampu mengambil pelajaran dari perumpamaan 

yang diberikan Allah dalam al-Qur’an. Orang yang mata hatinya 

terkunci untuk memahami ayat-ayat Allah tidak akan mendapatkan 
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hidayah Allah. Oleh karena itu, dengan amtsal akan mengetuk mata hati 

manusia agar ia tersentuh  dan terbuka pikirannya sehingga mampu 

memahami ayat-ayat Allah. 

e. Perumpamaan-perumpamaan al-Qur’an dapat menyingkapkan hakikat-

hakikat dan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang 

tampak. 

f. Pemberian perumpamaan akan mendorong orang untuk berbuat sesuai 

dengan isi perumpamaan itu jika ia merupakan sesuatu yang disenangi 

jiwa. 

g. Pemberian tamtsil akan mendorong orang untuk tidak berbuat seperti 

yang ditamtsilkan (kebalikan).  

h. Pemberian tamtsil dimaksudkan untuk memuji orang yang diberi 

tamtsil tersebut. 

i. Pemberian tamtsil dimaksudkan untuk menggambarkan (dengan tamtsil 

itu) sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang 

banyak. 

 Dalam al-Qur’an banyak sekali perumpamaan untuk dipikirkan dan 

dipahami oleh manusia. Seorang pakar, Manna Khalil al-Qattan 

mengklasifikasikan amtsal dalam al-Qur’an menjadi tiga macam yaitu: 

a. Amtsal Musarrahah 

  Amtsal musarrahah ialah amtsal yang di dalamnya dijelaskan 

dengan lafaz atau sesuatu yang menunjukkan tasybih. Amtsal seperti ini 

banyak ditemukan dalam al-Qur’an contoh: 
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Artinya: “Perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah adalah seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 

bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurnia-

Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 261)
47

 

b. Amtsal Kamimah 

  Amtsal kamimah yaitu amtsal yang di dalamnya tidak disebutkan 

secara jelas lafaz tamtsil (permisalan)nya tetapi ia menunjukkan makna-

makna yang indah dan menarik dalam kepadatan redaksionalnya, dan 

mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa 

dengannya. Contoh: 

Artinya: “Dan mereka yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (perbelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S. al-Furqan: 67)
48

 

 

c. Amtsal Mursalah 

  Amtsal mursalah ialah kalimat-kalimat bebas yang tidak 

menggunakan tasybih secara jelas. Tetapi kalimat-kalimat itu berlaku 

sebagai perumpamaan. Contoh: 

Artinya: “Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan 

golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang 

yang sabar”. (Q.S. al-Baqarah: 249)
49

 

  Amtsal dapat dimanfaatkan khususnya oleh guru PAI dan guru 

sejarah dalam kegiatan belajar mengajar sebagai materi pelajaran. Di 

samping amtsal Qur’ani digunakan sebagai materi dan metode pendidikan, 

juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk lebih memperjelas 

pemahaman, membangkitkan semangat, membujuk, melarang, memuji, 

mencaci dan tujuan-tujuan pedagogis lainnya. 
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  Contoh aplikasi metode amtsal Qur’ani di sekolah : misalkan guru 

PAI di SMP akan menyampaikan materi pelajaran dengan pokok bahasan 

tentang  “Infaq Fi Sabilillah”. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dari 

pokok bahasan ini adalah siswa diharapkan dapat memahami makna infaq 

yang benar sehingga siswa mampu membedakan antara infaq di jalan Allah 

dengan infaq yang bukan di jalan Allah dan mampu merangsang semangat 

para siswa untuk berinfaq dengan cara yang benar dan menghindarkan diri 

dari praktek-praktek berinfaq yang salah. Untuk itu, guru perlu menempuh 

langkah-langkah berikut: 

1) Guru mengungkapkan pokok bahasan yang hendak disajikan. 

2) Guru memberikan pre-test lisan secara spontan untuk mengukur 

sejauhmana tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang akan 

diajarkannya, dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih perlu 

mendapatkan titik perhatian yang lebih besar lagi. 

3) Guru mengangkat ayat-ayat tamtsil yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

4) Guru menerangkan konsep infaq di jalan Allah dengan media gambaran 

suatu biji yang ditanam secara baik dan benar serta hasil yang akan 

diperolehnya, lalu menerangkan pula gambaran suatu biji yang ditanam 

dengan cara yang tidak baik dan salah dan hasil yang akan 

diperolehnya. Dengan perumpamaan ini, secara teoritis akan mudah 

ditangkap oleh siswa sehingga mereka dengan mudah mampu 

membedakan antara infaq fi sabililah dan infaq yang bukan fi sabilillah. 
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Dari pemahaman itu, akan muncul semangat para siswa untuk berinfaq 

karena mereka telah melihat gambaran keuntungan yang akan diterima 

akibat cara menanam suatu biji dengan cara baik dan benar, dan dengan 

melihat gambaran kerugian yang akan diderita akibat menanam suatu 

biji dengan cara yang tidak baik dan salah. 

5) Pada waktu kegiatan belajar berlangsung, baik sekali jika guru 

mengembangkan pokok pembahasan seperti tersebut di atas dengan 

cara memberikan perumpamaan (tamtsil) yang sesuai dengan dunia 

siswa.
50

 

2. Metode Kisah Qur’ani 

  Kisah-kisah dalam al-Qur’an berkisar pada peristiwa-peristiwa 

sejarah yang terjadi dengan menyebut pelaku-pelaku dan tempat terjadinya 

(seperti kisah-kisah nabi), peristiwa yang telah terjadi dan masih dapat 

terulang kejadiannya (seperti kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil atau 

kisah simbolis yang tidak menggambarkan suatu peristiwa yang telah 

terjadi, namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu.
51

Adanya kisah dalam al-

Qur’an menjadi bukti yang kuat bagi umat manusia bahwa al-Qur’an 

sangat sesuai dengan kondisi mereka karena sejak kecil sampai dewasa 

dan tua bangka, tak ada orang yang tak suka kepada kisah, apalagi bila 
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kisah itu mempunyai tujuan ganda, yakni di samping pengajaran dan 

pendidikan juga berfungsi sebagai hiburan.
52

 

  Kata “kisah” berasal dari dari bahasa Arab, yakni dari kata 

“qishah”, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kisah” yang berarti 

cerita. Namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara makna kisah dalam 

bahasa al-Qur’an dengan kisah dalam bahasa Indonesia. Kisah dalam al-

Qur’an bermakna sejarah (tarikh) yaitu peristiwa-peristiwa yang pernah 

terjadi di zaman dahulu. Sedangkan kisah dalam bahasa Indonesia 

mengandung arti cerita-cerita yang berbau mistik atau legenda yang di 

dalam al-Qur’an disebut “Asathir”.  

  Secara etimologis kata “qishah” berasal dari kata “al-Qashshu”, 

yang artinya mencari jejak, seperti terungkap dalam kalimat “Qashashtu 

atsarahu”, artinya saya mencari jejaknya. 

  Secara terminologis, kata “Qishah” al-Qur’an mengandung dua 

makna yaitu, pertama: “Al-Qashash fi al-Qur’an” artinya pemberitaan al-

Qur’an tentang hal ikhwal umat terdahulu, baik informasi tentang kenabian 

maupun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu. 

Kedua, “Qashash al-Qur’an” yang artinya karakteristik kisah-kisah yang 

terdapat dalam al-Qur’an. Pengertian yang kedua inilah yang dimaksud 

sebagai metode pendidikan.  

  Menurut para ahli tafsir kontemporer, kisah-kisah dalam al-Qur’an 

dapat dibedakan dengan cerita dongeng atau fiksi, sekalipun dalam al-
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Qur’an ada pula cerita yang disebut fiktif atau atsar. Dalam budaya 

Indonesia kisah dalam arti sejarah/peristiwa yang terjadi zaman dahulu 

sering bercampur dengan cerita dongeng atau legenda yang berbau mitos, 

seperti di daerah Jawa Barat ada cerita Sangkuriang dengan ibunya 

Dayang Sumbi, atau cerita si Kabayan dengan Nyi Iteung. Di daerah 

Sumatra dikenal cerita Malin Kundang anak durhaka. Cerita-cerita di atas 

sekedar dongeng yang tidak pernah terjadi, namun karena kepandaian sang 

pengarang yang mengkaitkan dongeng tersebut dengan sosio-budaya 

masyarakat setempat, maka dongeng tersebut dianggap dan diyakini 

masyarakat sebagai sesuatu peristiwa sejarah yang benar-benar pernah 

terjadi. 

  Kisah dalam al-Qur’an merupakan peristiwa yang benar-benar 

terjadi pada manusia-manusia terdahulu dan merupakan peristiwa sejarah 

yang dapat dibuktikan kebenarannya secara filosofis dan secara ilmiah 

melalui saksi-saksi bisu berupa peninggalan-peninggalan orang-orang 

terdahulu seperti Ka’bah di Makkah, Masjidil Aqsha di Palestina, 

Piramida dan Spink di Mesir dan sebagainya. 

  Seperti diungkapkan di atas bahwa kisah dalam al-Qur’an berbeda 

dengan kisah-kisah biasa yang bercampur dongeng. Untuk 

membedakannya, dapat kita lihat dari karakteristik kisah dalam al-Qur’an: 

a. Gaya bahasanya indah mempesona dan sederhana sehingga mudah 

dipahami dan mampu mengundang rasa penasaran para pembaca untuk 

mengetahui kisah tersebut secara lengkap. 
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b. Materinya bersifat universal sesuai dengan sejarah perkembangan 

kehidupan manusia dari masa ke masa sehingga dapat menyentuh hati 

nurani pembaca. 

c. Materinya hidup karena kasus-kasusnya selalu aktual tidak 

membosankan dan mampu mengundang emosi pembaca. 

d. Kebenarannya dapat dibuktikan secara filosofis dan secara ilmiah 

melalui bukti-bukti sejarah. 

e. Penyajiannya tidak pernah lepas dari dialog yang dinamis dan rasional 

sehingga merangsang pembaca untuk berfikir. 

Adapun manfaat dari kisah-kisah al-Qur’an dalam menanamkan nilai-

nilai pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan asas-asas dakwah Islam menuju Allah dan dapat 

menjelaskan pokok-pokok syari’at yang dibawa oleh para nabi. 

b. Untuk meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas 

agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang 

menangnya kebenaran dan para pendukungnya serta hancurnya 

kebathilan dan para pembelanya. 

c. Membenarkan para Nabi terdahulu, menghidupkan kenangan 

terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya 

baik berupa benda maupun berupa syari’atnya seperti jejak dan 

syariat nabi Ibrahim tentang Qurban. 
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d. Menampakkan kebenaran Muhammad Saw. dalam dakwahnya 

dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang 

terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. 

e. Menyimak kebohongan ahli kitab dengan hujjah yang 

membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, 

dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum 

kitab itu diubah dan diganti. 

f. Kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik 

perhatian para pendengar dan banyak mengandung pelajaran guna 

memantapkan pesan-pesan yang dikandungnya ke dalam jiwa. 

Kisah Qurani membawa dampak yang positif secara langsung 

terhadap kejiwaan murid. Di antara dampaknya adalah: 

a. Tertanamnya kebencian terhadap kezaliman dan kecintaan 

terhadap kebajikan. 

b. Tertanamnya rasa takut akan siksa Allah dan tumbuhnya 

harapan terhadap rahmat Allah. 

c. Memperkuat rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap ajaran 

agamanya. 

d. Menumbuhkan keberanian, mempertahankan kebenaran, dan 

meningkatkan rasa keingintahuan. 

e. Timbulnya kesadaran melaksanakan perintah agama. 

f. Timbulnya rasa keikhlasan, kesabaran, dan tawakal. 
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g. Melatih berfikir kritis, realistis, analitis, dan analogis.
53

 

3. Metode Ibrah-Mauidzah 

  Kata “ibrah” berasal dari akar kata “’abara”. “’Abara al-Ra’yu” 

berarti menafsirkan mimpi dan mengetahui apa yang akan terjadi pada 

orang yang bermimpi. Sedangkan “’abara al-Wadiya” atau “’abara al-

Nahr”  berarti menyeberangi lembah atau sungai dari tepi ke tepi lain yang 

berlawanan. “Al-Ibr” berarti juga melampaui dari suatu keadaan pada 

keadaan yang lain. Kata “ibrah” juga berarti “al-‘Ujbu” yakni kekaguman, 

“I’tabara minhu” sama dengan kata “ta’ajjaba” yakni kagum. 

  Pengertian ibrah dalam al-Qur’an dapat diartikan sebagai suatu 

upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman orang lain 

atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu 

proses berpikir secara mendalam, sehingga menimbulkan kesadaran pada 

diri seseorang. Dari kesadaran itu akan muncul keinginan untuk 

mengambil pelajaran yang baik dari pengalaman-pengalaman orang lain 

atau pengalaman dirinya. 

  Abdurrahman al-Nahlawi mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan ibrah dan i’tibar adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan 

manusia untuk mengetahui intisari sesuatu perkara yang disaksikan, 

diperhatikan, diinduksi, ditimbang-timbang, diukur, dan diputuskan oleh 

manusia secara nalar, sehingga dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk 

padanya, kepada perilaku berpikir dan sosial yang sesuai. 
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  Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan metode ibrah ialah suatu cara yang dapat membuat kondisi psikis 

seseorang (siswa), mengetahui intisari perkara yang mempengaruhi 

perasaannya, yang diambil dari pengalaman-pengalaman orang lain atau 

pengalaman hidupnya sendiri sehingga sampai pada tahap perenungan, 

penghayatan, dan tafakkur yang dapat menumbuhkan amal perbuatan. 

  Sedangkan “mauidhah” berarti nasihat, kata tersebut sejalan 

dengan makna kata “wa’azha”, “ya’izzu”, “wa’zhan”, dan “wa 

mauizhatan” yang berarti memberi nasihat. 

  Abdurrahman al-Nahlawi mendefinisikan mauizhah sebagai 

sesuatu yang dapat mengingatkan seseorang akan apa yang dapat 

melembutkan kalbunya yang berupa pahala atau siksa sehingga 

menimbulkan kesadaran pada dirinya. Atau bisa saja berbentuk sebagai 

nasihat dengan cara menyentuh kalbu. Istilah mauizhah disebut juga 

sebagai al-wa’zhu yakni pemberian nasihat dan peringatan akan kebaikan 

dan kebenaran dengan cara menyentuh kalbu dan menggugah untuk 

mengamalkannya. 

  Berdasar pendapat di atas, yang dimaksudkan metode atau model 

mauizhah adalah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur 

kata yang berisi nasihat-nasihat dan pengingatan tentang baik buruknya 

sesuatu. Metode ibrah mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Mengarahkan, mengokohkan, dan menumbuhkan aqidah tauhid. 
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b. Mengantarkan pendengar pada suatu kepuasan berpikir akan salah satu 

akidah.  

c. Menggerakkan dan mendidik perasaan Rabaniyah. 

d. Menumbuhkan ketaatan pada perintah Allah. 

e. Menumbuhkan kesan heran dan kagum. 

  Sedangkan metode mauizhah memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Mengarahkan, membina dan menggugah perasaan Rabaniyah. 

b. Mengingatkan berbagai makna dan kesan yang membangkitkan 

perasaan ikhlas dan beramal shaleh. 

c. Mengingatkan makna dan kesan yang membangkitkan perasaan untuk 

mentaati Allah dan melaksanakan perintahNya. 

d. Mengarahkan dan membina berpikir yang sehat. 

e. Mengarahkan pada pencucian dan pembersihan jiwa. 

  Untuk memudahkan penggunaan metode ibrah dalam proses 

belajar mengajar, paling tidak ada beberapa tahapan yang perlu 

diperhatikan oleh guru (pendidik) yaitu: 

a. Menyusun konsep yang akan disajikan sesuai dengan pokok bahasan 

termasuk landasan-landasannya. 

b. Meninventarisasi jenis-jenis ibrah yang disesuaikan dengan pokok 

bahasan yang akan disajikan, baik melalui ayat-ayat Qur’aniyah 

maupun ayat-ayat kauniyah. 
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c. Tahap orientasi. Pada tahap ini guru menjelaskan pokok bahasan dan 

konsep-konsep dasar yang akan disajikan berupa pengertian lughawi 

dan maknawi yang disertai landasan Qur’ani. 

d. Penyajian ibrah. Pada tahap ini pendidik membawakan ibrah yang 

telah ditentukan sebelumnya, yang disesuaikan dengan pokok bahasan 

yang akan disajikan, baik yang diambil dari ayat-ayat Qur’ani maupun 

dari peristiwa-peristiwa alam. 

e. Tahap meyakinkan. Pada tahap ini pendidik berupaya untuk 

mengarahkan para siswa pada ibrah melalui pertanyaan-pertanyaan 

atau membanding-bandingkan dengan hal-hal yang lebih dekat dengan 

siswa atau yang dialaminya. 

f. Tahap internalisasi. Pada tahap ini guru membawa siswa pada 

penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bentuk ibrah, 

baik yang berupa pelajaran (petunjuk), nasihat dan peringatan. 

g. Tahap evaluasi. Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali apa 

yang telah disampaikan guru pada siswa. 

h. Tahap penyimpulan. Tujuan pedagogis dari ibrah ialah mengantarkan 

pendengar (siswa) kepada kepuasan pikir akan salah satu perkara 

aqidah, yang menggerakkan atau mendidik perasaan rabbaniyah. Pada 

tahap ini perlu lebih banyak ditekankan pada tujuan di atas daripada 

penyimpulan konsep pokok bahasan. 

i. Tahap akhir. Pada tahap ini pendidik memberikan tugas (pekerjaan 

rumah), yang berupa pengambilan ibrah yang disesuaikan dengan 
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pokok bahasan yang telah disajikan. Hal ini dimaksudkan untuk 

melatih siswa merenung, berpikir dan menghayati nilai-nilai yang 

terdapat dalam bentuk-bentuk ibrah yang dikajinya.
54

 

4. Metode Targhib-tarhib 

  Istilah “targhib” dan “tarhib”  nampaknya belum begitu populer di 

kalangan umat Islam Indonesia, terlebih lagi istilah metode “targhib” dan 

“tarhib”  yang dipakai dalam dunia dakwah dan dunia pendidikan.  

  Metode “targhib” dan “tarhib”  pertama kali diperkenalkan oleh 

Abdurrahman al-Nahlawi, Guru Besar Tarbiyah pada Universitas al-Azhar, 

Kairo, Mesir. 

  Kata “targhib” diambil dari bahasa al-Qur’an, berasal dari kata 

kerja “raghaba” yang berarti menyenangi, menyukai, dan mencintai. 

Kemudian kata itu dirubah menjadi kata benda “targhib” yang 

mengandung makna: suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, 

kecintaan, kebahagiaan. Sedangkan istilah “tarhib”  berasal dari kata 

“rahhaba” yang berarti: menakut-nakuti atau mengancam. Lalu kata itu 

diubah menjadi kata benda menjadi “tarhib”  yang berarti: ancaman 

hukuman. Kata “targhib” dan “tarhib”  berbeda dengan “ganjaran” dan 

“hukuman” dalam metode pendidikan Barat. 

  Untuk kedua istilah itu, al-Nahlawi mendefinisikan bahwa yang 

dimaksud dengan targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan 

membuat senang terhadap sesuatu yang maslahat, terhadap kenikmatan 
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atau kesenangan akhirat yang baik dan pasti, serta bersih dari segala 

kotoran yang kemudian diteruskan dengan melakukan amal shaleh dan 

menjauhi kenikmatan selintas yang mengandung bahaya dan perbuatan 

buruk. Sementara tarhib adalah suatu ancaman atau siksaan sebagai akibat 

melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang Allah, atau akibat lengah 

dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah. 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud 

targhib adalah strategi atau cara untuk meyakinkan seseorang terhadap 

kebenaran Allah melalui janji-Nya yang disertai dengan bujukan dan 

rayuan untuk melakukan amal shaleh. Adapun tarhib adalah strategi untuk 

meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui ancaman dengan 

siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan yang dilarang Allah, atau 

tidak melaksanakan perintah Allah.
55

 

  Targhib kerap diartikan dengan kalimat yang melahirkan 

keinginan kuat (bahkan sampai pada tingkat rindu), membawa seorang 

tergerak untuk menggerakkan amalan. Targhib bukan saja memiliki reaksi 

yang menimbulkan keinginan untuk menggerakkan sesuatu, tapi juga 

memunculkan tingkat kepercayaan pada sesuatu. Bisa juga dimaknai 

dengan rasa rindu yang membawa seorang melakukan suatu amalan. 

Targhib menjadi model pendidikan yang memberi efek motivasi untuk 

beramal dan memercayai sesuatu yang dijanjikan.
56
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  Metode targhib-tarhib sangat cocok untuk mempengaruhi jiwa 

peserta didik karena kecintaan akan keindahan, kenikmatan, dan 

kesenangan hidup, serta rasa takut akan kepedihan, dan kesengsaraan, 

merupakan naluri setiap insan. 

  Metode targhib-tarhib memiliki sejumlah keistimewaan, di 

antaranya ia selalu melibatkan pemikiran dan perasaan secara mendalam, 

sehingga timbul kesadaran untuk mempertanyakan kembali perjalanan 

hidupnya dengan mempertimbangkan pengalaman hidup masing-masing 

dan pengalaman hidup orang lain. 

  Adapun langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode targhib-

tarhib adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengungkapkan ganjaran-ganjaran alamiah terhadap orang yang 

menaati perintah Allah, seperti: orang yang menegakkan shalat hatinya 

selalu tentram, tidak gelisah, dan merasa optimis, berbuat baik kepada  

sesama akan disenangi orang lain, berbakti kepada orang tua membawa 

hidup selamat, dan orang yang mengeluarkan zakat atau infaq hartanya 

semakin bertambah, orang yang menikah tidak berzina, menikmati 

kehidupan berkeluarga yang bahagia dan sebagainya. 

b. Guru menguraikan hukuman-hukuman alamiah terhadap pelaku dosa. 

c. Guru membacakan dan menterjemahkan ayat-ayat al-Qur’an atau 

Hadits yang berkenaan dengan targhib dan tarhib, kemudian 

menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang mengandung targhib 

dan tarhib. 
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d. Guru memotivasi murid untuk mendiskusikan ayat-ayat al-Qur’an dan 

Hadits yang mengandung targhib dan tarhib. 

e. Guru memberikan gambaran kebahagiaan di akhirat (surga) bagi orang 

yang mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, seperti 

menegakkan shalat dan membayar zakat, menjauhi perbuatan zina dan 

sebagainya. 

f. Guru memberikan kesengsaraan di akhirat (neraka) bagi orang yang 

melalaikan perintah Allah atau melanggar larangan-Nya, seperti 

meninggalkan shalat dan tidak mengeluarkan zakat atau berbuat zina, 

dan sebagainya. 

g. Guru meminta salah seorang siswa untuk mengungkapkan pesan dan 

sikapnya terhadap pokok materi pelajaran yang baru disajikan.
57

 

5. Metode Tajribi  (Latihan Pengamalan) 

  Nilai ilmu di dalam ajaran Islam terletak pada aspek 

pengamalannya. Ilmu yang digali tidak berhenti pada konsep semata, 

melainkan dilanjutkan kepada praktek dan pengamalannya. Allah tidak 

menyukai seseorang yang hanya dapat membuat konsep tetapi tidak dapat 

melaksanakannya dalam kehidupan nyata. 

  Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa ilmu akan berkurang bila 

tidak diamalkan, tidak disebarluaskan, atau tidak diajarkan kepada orang 

lain, akan tetapi akan bertambah kuat ilmu pengetahuan itu apabila 

diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hal ini dapat dipahami dan 
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dibuktikan kebenarannya, karena dengan pengamalan ilmu pengetahuan 

akan semakin berkembang, karena aplikasi terhadap suatu ilmu melahirkan 

feed back bagi perkembangan ilmu tersebut. Demikian pula mengajarkan 

suatu ilmu merupakan suatu proses perkembangan ilmu tersebut, karena 

ilmu bersifat relative dan dinamis. 

  Khusus dalam pendidikan yang dikaitkan dengan praktek langsung 

di lapangan, yaitu dengan pengamalan, merupakan pendekatan yang 

efektif untuk melahirkan suatu bentuk keterampilan tertentu bahkan lebih 

jauh lagi menimbulkan penghayatan, karena pengalaman dapat memberi 

kesan yang dalam kepada jiwa, mengokohkan keberadaan ilmu 

pengetahuan di dalam kalbu dan meneguhkan dalam ingatan. 

  Latihan pengamalan dimaksudkan sebagai latihan penerapan 

secara terus menerus, sehingga siswa terbiasa melakukan sesuatu 

sepanjang hidupnya. Suatu saat setelah latihan yang dimaksudkan selesai, 

maka siswa siswa terbiasa dan merasakan bahwa melakukan sesuatu 

tersebut tidak lagi menjadi beban hidupnya, bahkan menjadi kebutuhan 

hidupnya. 

  Siswa yang diajari shalat dengan metode ini, bukan dengan cara 

praktek yang pura-pura di depan kelas, tetapi secara langsung diajak sholat 

Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, atau Shubuh pada waktunya yang tepat.
58

 

6. Metode Pendidikan Keteladanan 
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  Salah satu metode pendidikan yang dianggap besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan proses belajar mengajar adalah metode pendidikan 

keteladanan. Yang dimaksud metode keteladanan di sini yaitu suatu 

metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada para 

peserta didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Manusia telah 

diberi kemampuan untuk meneladani para Rasul Allah dalam menjalankan 

kehidupannya. Salah satu Rasul Allah yang harus kita contoh adalah Nabi 

Muhammad Saw. karena dia telah menunjukkan bahwa pada dirinya 

terdapat suatu keteladanan yang mencerminkan kandungan al-Qur’an 

secara utuh. Juga dalam rangkaian perilakunya terkandung nilai-nilai 

pedagogis yang sangat berharga untuk kita praktikkan dalam dunia 

pendidikan, khususnya di sekolah formal. 

  Dalam kehidupan keluarga, para orang tua dalam menanamkan 

pendidikan kepada anak-anak mereka, hendaklah selalu memberikan 

contoh yang baik, agar sejak mulai masa kanak-kanak mereka menyerap 

dasar-dasar tabiat perilaku yang Islami dan berpijak pada landasan yang 

luhur. Karena, walau bagaimanapun pendidikan orang tua merupakan 

pendidikan pertama yang akan banyak mempengaruhi jiwa dan 

kepribadian anak-anak selanjutnya menuju masa depan yang akan 

dilaluinya.
59

 

  Hendaknya orang tua dalam memberikan contoh yang baik juga 

disertai dengan keikutsertaan melakukannya supaya nasehat atau contoh 
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yang diberikan ada manfaatnya.  Dalam pribadi Rasululloh Saw. maka 

pada diri beliau telah terkumpul segala macam keistimewaan, sehingga 

orang-orang yang mendengar ajaran al-Qur’an melihat penjelmaan ajaran 

tersebut dalam dirinya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk 

meyakini keistimewaan dan mencontoh pelaksanaannya.
60

 

7. Metode Hiwar  Qur’ani 

  Hiwar dalam al-Qur’an adalah segala bentuk dialog yang disajikan 

dalam al-Qur’an, ditampilkan apa adanya, baik dialog Allah dengan para 

malaikat, dengan para Rasul dan dengan makhluk lainnya, serta dialog 

manusia dengan sesamanya atau dengan makhluk lainnya. Sedangkan 

Hiwar Qur’ani adalah hasil analisis secara mendalam tentang dialog-dialog 

yang terdapat dalam al-Qur’an. 

  Secara etimologis, hiwar (dialog) berasal dari bahasa Arab yang 

mengandung pengertian “al-rad” (jawaban), al-huwar (anak unta yang 

masih menyusui), dan “al-muhawaroh” (tanya jawab, bercakap-cakap atau 

dialog).  

  Secara terminologis “Hiwar Qur’ani” dapat diartikan sebagai 

dialog, yakni suatu percakapan atau pembicaraan silih berganti antara dua 

pihak atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab, di dalamnya terdapat 

kesatuan topik pembicaraan dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembicaraan itu, dialog-dialog tersebut terdapat dalam al-Qur’an dan 

Sunnah. Jenis dan bentuk dialog bisa terjadi dialog antara manusia dengan 
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dirinya dengan sesama manusia, dengan makhluk lain maupun dialog 

manusia dengan Tuhannya seperti dialog para Nabi dan para Malaikat. 

  Sebuah dialog yang baik akan melahirkan paling tidak dua 

kemungkinan: kedua belah pihak terpuaskan atau kedua belah pihak justru 

semakin merangsang untuk mencari tahu lebih jauh tentang suatu yang 

didialogkan. Bagaimanapun hasilnya, dialog akan membawa manfaat bagi 

orang ketiga yaitu sipenyimak dialog atau pembaca. Lewat dialog, seorang 

pembaca yang betul-betul memperhatikan materi dialog, ia akan 

memperoleh nilai lebih baik untuk menambah wawasan atau mempertegas 

identitas dirinya.
61
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BAB III 

PAPARAN DATA 

A. Tafsir al-Mishbah 

1. Biografi Mufassir  

 M. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim, ahli 

tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur’an, Rektor, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, 

Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, dan mantan Menteri Agama 

pada Kabinet Pembangunan VII (1998).
62

Nama lengkapnya adalah 

Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 

16 Februari 1944. Ayahnya adalah Abdurrahman Shihab keluarga 

keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang 

ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah 

seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan 

masyarakat Sulawesi Selatan.
63

 

 Quraish kecil telah mengikuti pengajian al-Qur’an yang 

diadakan ayahnya, sejak masih berusia 6-7 tahun. Sang ayah biasa 

mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah shalat Maghrib, sambil 

menyampaikan nasehat-nasehat yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-

Qur’an.
64

 Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish mendapatkan 

motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari 
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ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-

saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan 

berupa ayat-ayat al-Qur’an. 

 Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di 

Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di 

Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Falaqiyah 

di kota yang sama. Untuk lebih mendalami studi keislamannya, Quraish 

dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 dan diterima di 

kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas 

al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 

1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian 

(1969), Quraish berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama 

dengan tesis berjudul al-I’jaz at-Tasyri’i li al-Qur’an al-Karim 

(Kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari segi hukum). 

 Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh 

ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola 

pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis 

dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan 

resmi, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam 

menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, 

Quraish diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi 

Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu kepolisian 

Indonesia timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan 
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lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat 

merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain: Penerapan 

Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia bagian timur (1975) dan 

Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978). 

 Untuk mewujudkan cita-citanya mendalami studi tafsir, pada 

tahun 1980 Quraish kembali menuntut ilmu kembali ke almamaternya 

dulu, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia 

hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam 

bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm al-Dura>r li al-Biqa’i 

Tah}qi>q wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Dura>r 

(Rangkaian Mutiara) karya al-Biqa’i)” berhasil dipertahankannya dengan 

predikat summa cumlaude dengan penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah 

al-S}araf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).
65

 

 Dengan demikian, secara keseluruhan M. Quraish Shihab telah 

menjalani pengembangan intelektualnya di bawah asuhan dan bimbingan 

Universitas al-Azhar (di sini termasuk masa studinya pada tingkat 

Tsanawiyah dan ‘Aliyah) selama sekitar 13 tahun. Hampir dapat 

dipastikan bahwa iklim dan tradisi keilmuan dalam studi Islam di 

lingkungan Universitas al-Azhar itu mempunyai pengaruh-pengaruh 

tertentu terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran 

keagamaan M. Quraish Shihab.
66
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 Dalam perjalanan karir dan aktifitasnya, Quraish Shihab 

memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir, 

sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas 

Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan 

Ulum al-Qur’an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Selain itu, 

ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majlis Ulama 

Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashih al-Qur’an 

Departeman Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan 

Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Ia 

juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain: 

Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-

ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua 

Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Rektor IAIN 

Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia 

dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang 

lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat 

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia 

untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti 

berkedudukan di Kairo.
67

 

 Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan 

suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti 

dengan adanya berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah 

                                                           
67

Shihab, Membumikan al-Qur’an, 6. 



 

74 
 

masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki 

sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhih al-Qur'an 

Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa 

organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), aktivitas lainnya yang ia 

lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian 

Journal For Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi 

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di 

Jakarta.
68

 

 Dalam bidang intelektual kontribusinya terbukti dari beberapa 

karya tulisnya. Karyanya berupa artikel singkat muncul secara rutin pada 

rubrik "Pelita Hati" dalam surat kabar Pelita dan pada rubrik “Hikmah” 

dalam surat kabar Republika. Adapun yang berupa uraian tafsir muncul 

pada rubrik “Tafsir al-Amanah” dalam majalah Amanah yang kemudian 

dikompilasikan dan diterbitkan menjadi buku dengan judul Tafsir al-

Amanah jilid I. Sejumlah makalah dan ceramah tertulisnya sejak tahun 

1975 dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk dua buku oleh penerbit 

Mizan dengan judul Membumikan al-Qur’an (1992) dan Lentera Hati 

(1994). Karya lainnya adalah al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya 

(Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), Filsafat Hukum Islam (Jakarta: 
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Departemen Agama, 1987), dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-

Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).
69

 

 Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga 

dikenal penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di 

sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, 

di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di 

sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan 

Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV.  

 Quraish memang bukan satu-satunya pakar al-Qur’an di 

Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan 

pesan-pesan al-Qur’an dalam konteks masa kini dan masa modern 

membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pakar al-Qur’an lainnya. 

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan 

metode tafsir maudhu’i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara 

menghimpun sejumlah ayat al-Qur’an yang tersebar dalam berbagai surat 

yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian 

menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan 

sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. 

Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-

Qur’an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan 

bukti bahwa ayat al-Qur’an sejalan dengan perkembangan iptek dan 

kemajuan peradaban masyarakat. 
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 Quraish banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi 

secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstualnya 

agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam 

kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khusus di 

tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur’an, tetapi dengan  

tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang 

baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur’an tidak akan pernah 

berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan 

dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap 

mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan 

al-Qur’an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat 

sebagai pendapat al-Qur’an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar 

bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur’an. 
70

 

 Di sela-sela kesibukannya, Quraish Shihab tetap aktif dalam 

berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri. Beliau juga 

produktif menulis. Setiap hari Rabu, beliau mengasuh rubrik “Tafsir al-

Amanah” di Majalah Amanah, yang terbit dua minggu sekali. Quraish 

Shihab juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Ulumul 

Qur’an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta.  
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Di antara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut: 

a. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003). 

b. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung 

Pandang: IAIN Alauddin, 1984). 

c. Mukjizat al-Qur’an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat 

Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996). 

d. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002). 

e. Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1996). 

f. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987). 

g. Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1995). 

h. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999). 

i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 

1998). 

j. Lentera al-Qur’an : Kisah dan Hikmah Kehidupan (Republish, 

2007). 

k. Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-

Quran.
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2. Sistematika Tafsir Al-Mishbah 

a. Sekilas Tafsir al-Misbah 

 Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab ditulis dalam bahasa 

Indonesia yang berisi 30 juz ayat-ayat al-Qur’an yang terbagi menjadi 

15 jilid berukuran besar. Pada setiap jilidnya berisi satu, dua atau tiga 

juz.  

 Latar belakang penulisan tafsir al-Misbah diawali oleh 

penafsiran sebelumnya yang berjudul “ Tafsir al-Qur’an al-Karim” 

dan “Tafsir Surat-surat Pendek” berdasarkan urutan wahyu. Namun, 

hanya 24 surat saja yang ditafsirkan belum sampai 30 juz. Ia 

menggunakan model penyajian tahlili dan analisis terhadap kosakata 

yang menjadi kata kunci. Namun, model penyajian itu dikesankan 

banyak orang yang kurang menarik serta terlalu bertele. Sebab, 

Quraish Shihab menguraikan terlebih dahulu kosa kata sulit hingga 

sangat detail. Padahal, masyarakat kebanyakan membutuhkan adanya 

tafsir yang mudah dipahami dan subtansial. Bisa dibaca oleh siapa 

pun, baik kalangan pelajar maupun tidak.
72

 

 Kitab tafsir al-Mishbah ini merupakan upaya dia untuk 

menghindari model kajian yang terkesan bertele-tele. Sebagai seorang 

mufasir kontemporer Indonesia yang pernah menduduki jabatan 

penting di tataran birokrasi negeri ini, ia tentu relatif lebih paham 

dengan kondisi masyarakat yang ada. Ketika akan menulis tafsir al-
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Mishbah ini, dalam analisis yang dilakukannya, ia melihat begitu 

dangkalnya pemahaman masyarakat terhadap kandungan al-Qur’an. 

Kesalahpahaman tentang pemahaman atau pesan surat akan semakin 

menjadi-jadi bila membaca beberapa buku yang menjelaskan 

keutamaan surat-surat al-Qur’an atas dasar hadits-hadits lemah, 

Misalnya bahwa membaca surat al-Waqi’ah mengundang kehadiran 

rezeki.
73

 

 Muhammad Quraish Shihab juga melakukan pengamatan 

tentang pemahaman masyarakat terhadap al-Qur’an. Dia menemukan 

bahwa, pemahaman keliru itu tidak hanya terjadi kepada orang awam 

saja, melainkan terjadi di kalangan kaum terpelajar pun, bahkan yang 

berkecimpung dalam studi Islam, masih sering timbul dugaan 

kerancuan sistematika penyusunan ayat dan surat-surat al-Qur’an. 

Apalagi jika mereka membandingkannya dengan karya-karya 

ilmiah.
74

 

 Dua kesalahpahaman inilah yang ingin diluruskan sehingga 

mendorong Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya, yakni tafsir 

al-Mishbah. Dalam tafsir ini, yang lebih diutamakan ialah 

pembahasan tentang tema pokok surat dan keserasian antara ayat satu 

dengan yang lain, dan keserasian surat. Sehingga pembaca bisa 

dengan mudah menangkap maksud dengan kandungan ayat atau pun 
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surat. Terlebih tafsir ini memuat bahasa yang sederhana, dan mudah 

dipahami. 

b. Metode Penafsiran 

 Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad Saw. sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. 

Umat Islam meyakininya sebagai kitab suci yang selalu relevan bagi 

kehidupan mereka sepanjang masa. Banyak kitab tafsir yang dapat 

kita jumpai sekarang ini, merupakan bukti nyata yang menunjukkan 

betapa tingginya semangat dan besarnya perhatian para ulama untuk 

menggali dan memahami makna-makna kandungan kitab suci al-

Qur’an. Berdasarkan berbagai metode penafsiran yang digunakan para 

ulama ahli tafsir, di antaranya al-Farmawīy membagi menjadi empat 

macam, yaitu: Metode Tahlily, Metode Ijmaliy, Metode Muqaran, dan 

Metode Maudhu’iy.
75

 Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” 

yang berarti cara atau jalan. Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis 

“method” dan bahasa Arab menerjemahkan dengan “thariqat” dan 

“manhaj”.
76

 

 Metode dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
77

 Jadi metode adalah 
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salah satu sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kaitan ini maka studi tafsir al-Qur’an tidak 

lepas dari metode, yakni “suatu cara yang teratur dan terpikir baik-

baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang 

dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkanNya 

kepada Nabi Muhammad Saw.
78

 

 Dari keempat metode di atas, yang pertama yaitu metode 

Tahliliy. Secara harfiyah, Tahliliy berarti menjadi lepas atau terurai.
79

 

Metode Tahliliy adalah suatu metode tafsir yang bermaksud 

menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya, 

berdasarkan urutan ayat yang ada di dalam mushaf. Mengemukakan 

arti kosa kata disertai penjelasan arti global ayat, menyebutkan 

munasabah (korelasi) pada ayat-ayat al-Qur’an antara yang satu 

dengan ayat lainnya, membahas asbab an-nuzul (latar belakang 

turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Nabi, sahabat, tabi’in. 

kemudian penafsir melakukan analisis (sesuai latar belakang 

pendidikannya) disertai penambahan pembahasan lainnya yang 

dipandang dapat membantu memahami nash al-Qur’an.
80

Menurut 

Muhammad Baqir al-Shadr menyebutkan tafsir metode tahlili ini 

dengan tafsir tajzi’i, yang secara harfiah berarti menguraikan 
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berdasarkan bagian-bagian, atau tafsir parsial. Metode tafsir ini 

merupakan metode tafsir paling tua usianya.
81

 

 Penjelasan dalam tafsir al-Mishbah sangat sesuai dengan 

kemampuan manusia di Indonesia, baik orang yang sudah paham 

tafsir maupun belum sama sekali, karena menggunakan bahasa 

Indonesia yang mudah dipahami oleh siapa pun (yang paham bahasa 

Indonesia) yang membacanya. Quraish Shihab menggunakan metode 

tahliliy dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dalam tafsir al-

Misbah. Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha menjelaskan 

kandungan al-Qur’an dari berbagai aspeknya. Dari segi teknis, tafsir 

dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat-ayat dalam al-

Qur’an. 

 Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa 

kata makna global ayat, korelasi asbab al-nuzul dan hal-hal lain yang 

dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an. 

Menurut pengamatan penulis, penggunaan metode ini banyak 

dipertanyakan oleh pembaca. Karena pertama, selama ini M. Quraish 

Shihab sebagai tokoh yang memperkenalkan tafsir mauḍhu’i dan 

mempopulerkannya di tanah air. Sebab menurutnya ada beberapa 

keistimewaan pada metode maudhu’i dibanding metode lain (ijmali, 

tahlili, muqarran). Kedua, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan 
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hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur’an. Ketiga, 

kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. 

 Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada 

petunjuk al-Qur’an dengan mengemukakan berbagai pembahasan 

terperinci dalam satu disiplin ilmu. Dengan metode ini juga dapat 

dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh al-Qur’an bukan bersifat 

teoritis semata-mata dan tidak dapat membawa kita kepada pendapat 

al-Qur’an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-

jawabannya. Ia dapat menjelaskan kembali fungsi al-Qur’an sebagai 

kitab suci dan dapat membuktikan keistimewaan al-Qur’an. Keempat, 

metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan 

adanya ayat-ayat yang bertentangan di dalam al-Qur’an sekaligus 

dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur’an sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
82

 

c. Corak Tafsir al-Misbah 

 Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab lebih 

cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (adabi 

ijtima’i). Yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-

Qur’an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-

ungkapan al-Qur’an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-

makna yang dimaksud al-Qur’an tersebut dengan bahasa yang indah 

dan menarik. Selanjutnya seorang mufasir berusaha menghubungkan 
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nash-nash al-Qur’an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan 

sistem budaya yang ada.
83

Tafsir corak ini (al-Mishbah) merupakan 

corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan 

kepada al-Qur’an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan 

rahasia-rahasia al-Qur'an.
84

 

 Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, corak penafsiran ini 

terlepas dari kekurangan berusaha mengemukakan segi keindahan 

(balaghah) bahasa dan kemukjizatan al-Qur’an, menjelaskan makna-

makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh al-Qur’an. 

Mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan 

kemasyarakatan yang dikandung, membantu memecahkan segala 

problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada 

umumnya, melalui petunjuk dan ajaran al-Qur’an untuk mendapatkan 

keselamatan di dunia dan akhirat serta berusaha mempertemukan 

antara al-Qur’an dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalam al-

Qur’an berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa al-Qur’an 

itu adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang 

perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, 

yang berusaha melenyapkan keraguan dan kebohongan yang 

dilontarkan terhadap al-Qur’an dengan argumen yang kuat 
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yang mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka 

bahwa al-Qur’an itu adalah benar.
85

 

 Setidaknya ada tiga karakter yang dimiliki oleh sebuah karya 

tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama, 

menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan langsung 

dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur’an itu 

kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasan-

penjelasannya lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan 

masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat. Ketiga, 

disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar. 

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab memenuhi ketiga 

persyaratan tersebut. 

 Kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini selalu 

menghadirkan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan 

kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur’an itu kitab 

yang kekal sepanjang zaman. Kemudian karakter yang kedua, 

Muhammad Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang 

dianggap problem di masyarakat. Kemudian dalam penyajiannya, 

tidak dapat diragukan lagi, ia menggunakan bahasa yang mudah di 

pahami oleh kalangan umum. 

 Sehingga jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan cendekiawan 

muslim lainnya, karya-karya Muhammad Quraish Shihab pada 
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umumnya dan Tafsir al-Misbah pada khususnya tampil sebagai karya 

tulis yang khas. Memang setiap penulis memiliki gaya masing 

masing. Dalam memilih bahasa yang digunakan, ia lebih 

mengedepankan kemudahan konsumen/pembaca yang tingkat 

intelektualitasnya relatif lebih beragam. Hal ini dapat dilihat dalam 

setiap bahasa yang sering digunakan Muhammad Quraish Shihab 

dalam menulis karya-karyanya yang mudah dicerna dan dimengerti 

oleh semua lapisan. 

d. Sistematika Penyusunan 

 Dalam penyusunan tafsirnya, M. Quraish Shihab menyusun 

Tafsir al-Mishbah berdasarkan urutan mushaf atau tarti>b al-mushaf, 

yaitu dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. 

Penyusunan 114 surat tersebut terbagi ke dalam 15 jilid (volume). 

Adapun 15 volume tersebut  yaitu: 

No Volume Nama Surat 

1.  Volume 1 Q.S. al-Fatihah s/d Q.S. al-Baqarah 

2.  Volume 2 Q.S. Ali Imran s/d Q.S. al-Nisa’ 

3.  Volume 3 Q.S. al-Ma’idah 

4.  Volume 4 Q.S. al-An’am 

5.  Volume 5 Q.S. al-A’raf s/d Q.S. al-Taubah 

6.  Volume 6 Q.S. Yunus s/d Q.S. al-Ra’d 

7.  Volume 7 Q.S. Ibrahim s/d Q.S. al-Isra’ 

8.  Volume 8 Q.S. al-Kahfi s/d Q.S. al-Anbiya’ 

9.  Volume 9 Q.S. al-Hajj s/d Q.S. al-Furqan 

10.  Volume 10 Q.S. al-Shu’ara s/d Q.S. al-‘Ankabut 

11.  Volume 11 Q.S. al-Rum s/d Q.S. Yasin 
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12.  Volume 12 Q.S. al-Shaffat s/d Q.S. al-Zukhruf 

13.  Volume 13 Q.S. al-Dukhan s/d Q.S. al-Waqi’ah 

14.  Volume 14 Q.S. al-Hadid s/d Q.S. al-Mursalat 

15.  Volume 15 Juz ‘Amma 

 

B.  Tafsir Surat Ibrahim ayat 24-26 Perspektif  Tafsir Al-Mishbah 

1. Teks Surat Ibrahim ayat 24-26 dan Terjemahnya 

                          

                             

                       

              

Ayat 24: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 

dan cabangnya (menjulang) ke langit”. 

Ayat 25: “Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan 

seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk 

manusia supaya mereka selalu ingat”. 

Ayat 26: “Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang 

buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; 

tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.”.
86

 

2.  Mufrodat Surat Ibrahim ayat 24-26 

a. Mufrodat Ayat 24 

Mufrodat Arti 

  
Membuat 
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Kalimat yang baik 

   
Dan cabangnya  

 

b. Mufrodat Ayat 25 

Mufrodat Arti 

   
Pada setiap musim  

   
Perumpamaan-

perumpamaan 

     
Mereka selalu ingat 

c. Mufrodat Ayat 26 

Mufrodat Arti 

   
Yang telah dicabut 

    
Tetap (tegak) sedikitpun 

 

3. Tafsir Surat Ibrahim ayat 24-26 

   Setelah ayat yang lalu memberi perumpamaan tentang amal-amal 

orang kafir, yakni seperti debu yang ditiup angin keras, kini diberikan 

perumpamaan tentang orang-orang mukmin. Atau dapat juga dikatakan 

bahwa surga yang diraih oleh yang taat dan dampak buruk yang dialami 

oleh yang durhaka digambarkan oleh ayat ini dengan suatu perumpamaan. 

Untuk itu ayat ini mengajak siapa pun yang dapat melihat yakni merenung 

dan memerhatikan, dengan menyatakan: “Tidakkah kamu melihat, yakni 

memerhatikan, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat 

yang baik? Kalimat itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh 
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menghunjam ke bawah sehingga tidak dapat dirobohkan oleh angin dan 

cabangnya tinggi menjulang ke langit, yakni ke atas. Ia memberikan 

buahnya pada setiap waktu, yakni musim, dengan seizin Tuhannya 

sehingga tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalangi pertumbuhan 

dan hasilnya yang memuaskan. 

   Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, yakni 

memberi contoh dan permisalan untuk manusia supaya dengan demikian 

makna-makna abstrak dapat ditangkap melalui hal-hal konkret sehingga 

mereka selalu ingat. Setelah memberi perumpamaan tentang kalimat yang 

baik, dilanjutkannya dengan memberi perumpamaan kalimat yang buruk, 

yaitu dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, 

yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak 

dapat tetap (tegak) sedikit pun. Demikianlah keadaan kalimat yang buruk, 

walau kelihatan ada wujudnya tetapi itu hanya sementara lagi tidak akan 

menghasilkan buah. 

   Sementara ulama membahas pohon apakah yang dimaksud sebagai 

perumpamaan kalimat yang baik itu. Ada yang berpendapat bahwa ia 

adalah pohon kurma. Berdasar satu riwayat yang menyatakan (‘Abdullah) 

putra ‘Umar ra. berkata suatu ketika kami berada di sekeliling Rasul Saw. 

lalu beliau bersabda: “Beritahulah aku tentang sebuah pohon yang serupa 

dengan seorang muslim, memberikan buahnya pada setiap musim!” Putra 

‘Umar berkata: “Terlintas dalam benakku bahwa pohon itu adalah pohon 

kurma, tetapi aku lihat Abu Bakar dan ‘Umar tidak berbicara maka aku 
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segan berbicara”. Dan seketika Rasul Saw. tidak mendengar jawaban dari 

hadirin, lalu beliau bersabda: “Pohon itu adalah pohon kurma.” Setelah 

selesai pertemuan dengan Rasul Saw. itu, aku berkata kepada (ayahku) 

‘Umar: “Wahai ayahku! Demi Allah telah terlintas dalam benakku bahwa 

yang dimaksud adalah pohon kurma.” Beliau berkata: “Mengapa engkau 

tidak menyampaikannya?” Aku menjawab: “Aku tidak melihat seorang 

pun berbicara maka aku pun segan berbicara.” ‘Umar ra. berkata: 

“Seandainya kau menyampaikannya maka sungguh itu lebih kusukai dari 

ini dan itu.” HR. Bukhari, at-Tirmidzi, dan lain-lain. 

   Pohon kurma manfaatnya banyak, kalorinya tinggi, buahnya 

rindang, mudah dipetik, dimakan dalam keadaan mentah atau matang, 

serta dapat dijadikan minuman yang lezat. Akarnya terhunjam ke bawah 

dan langsung menyerap air dari bumi, dan hujan pun menyiraminya dari 

langit. Demikian pendapat sementara ulama. Ada lagi yang berpendapat 

bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kelapa. Pelepah, sabut, 

tempurung, isi, dan airnya pun bermanfaat, dan demikianlah keadaan 

seorang beriman. 

   Menurut Thabathaba’i, upaya menentukan jenis pohon tersebut 

tidaklah banyak gunanya. Di sisi lain, hemat penulis, HR. Bukhari yang 

dikutip di atas sudah cukup kuat dan beralasan untuk dijadikan pegangan 

bila bermaksud menentukan pohon yang dimaksud. Karena itu, kita tidak 

perlu mencari-cari lagi. 
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   Ulama juga berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 

kalimat yang baik. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah kalimat Tauhid, 

atau iman, bahkan ada yang memahaminya menunjuk kepada pribadi 

seorang mukmin. Iman terhunjam ke dalam hatinya, seperti terhunjamnya 

akar pohon, cabangnya menjulang ke atas, yakni amal-amalnya diterima 

oleh Allah, buahnya yakni ganjaran ilahi, pun bertambah setiap saat. 

Thahir Ibn ‘Asyur memahami dalam arti al-Qur’an dan petunjuk-

petunjuknya. Thabathaba’i memahaminya dalam arti kepercayaan yang 

haq. Makna-makna di atas semuanya dapat bertemu. Agaknya, secara 

singkat kita dapat menyatakan bahwa ia adalah kalimat Tauhid. 

   Kalimat Tauhid adalah pusat yang berkeliling di sekitarnya 

kesatuan-kesatuan yang tidak boleh dilepaskan dari pusat itu, seperti 

planet-planet tata surya yang berkeliling di sekitar tata surya. Kesatuan-

kesatuan itu, antara lain kesatuan alam raya, kesatuan dunia akhirat, 

kesatuan natural dan supranatural, kesatuan ilmu, kesatuan sumber-sumber 

agama samawi, kesatuan kemanusiaan, kesatuan umat, kesatuan 

kepribadian manusia, dan lain-lain. 

   Kalimat yang burukpun diperselisihkan seperti apa ia, yang jelas 

ini adalah contoh bagi keyakinan orang-orang kafir. Ia tidak memiliki 

pijakan yang kuat, sangat mudah dirobohkan, amal-amalnya tidak berbuah. 

Alhasil, kebalikan dari orang-orang beriman.
87
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   Ayat 24 di atas mengajak setiap orang untuk merenungkan makna 

kalimat yang baik, yakni kalimat tauhid yang oleh ayat ini digambarkan 

dengan sesuatu perumpamaan, yaitu seperti pohon yang akarnya teguh 

menghunjam ke bawah sehingga tidak dapat dirobohkan oleh angin dan 

cabangnya tinggi menjulang ke langit. Pohon itu, menurut ayat 25, 

menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Tuhannya sehingga tidak ada 

satu kekuatan yang dapat menghalangi pertumbuhan dan hasilnya yang 

memuaskan. Ayat 26 memberi perumpamaan tentang kalimat yang buruk, 

yaitu seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya 

dari permukaan bumi; tidak dapat tegak sedikit pun. Demikianlah keadaan 

kalimat yang buruk, walau kelihatan ada wujudnya, tetapi itu hanya 

sementara lagi tidak akan menghasilkan buah.
88

 

   Di antara pelajaran yang dapat dipetik dari surat Ibrahim ayat 24-

26 adalah sebagai berikut: 

a. Kalimat yang terbaik diyakini dan diucapkan adalah kalimat tauhid, 

yaitu La> ila>ha Illa Alla>h. Tidak ada Tuhan penguasa alam raya dan wajib 

disembah, kecuali Allah. 

b. Kalimat tauhid mendukung pengucapnya menghadapi ujian cobaan 

hidup, karena yang bersangkutan yakin bahwa Allah Swt. bersamanya. 

Ia membuahkan amal-amal kebajikan setiap saat. 
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c. Kalimat terburuk adalah ucapan dan keyakinan adanya sekutu bagi 

Allah Swt. Ia tidak akan mampu menjadi pegangan hidup, lebih-lebih 

dalam masa kritis.
89

 

   Menurut Fuad Kauma, yang dimaksud dengan kalimat yang baik di 

sini adalah kalimat Tauhid, serta segala ucapan yang menyeru kepada 

kebajikan dan mencegah kemungkaran, termasuk semua perbuatan yang 

berindikasi kepada kemaslahatan. 

   Melakukan aktivitas seperti di atas inilah yang dianalogikan oleh 

al-Qur’an bagaikan pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya 

menjulang ke langit, serta dapat dirasakan buahnya. Hal ini karena amalan 

tersebut dapat mendatangkan kebaikan dan keberuntungan bagi pelakunya, 

baik di dunia maupun di akhirat. 

   Kalimat Tauhid  اَل  ِإ اَل اَل  ِإ اَّل  اُهلل  adalah sebagai ikrar keimanan 

seseorang hamba kepada Allah. Yang menyatakan dan meyakini baik lahir 

maupun batinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi 

Muhammad Saw. utusanNya. Jika ada seseorang mengaku beriman kepada 

Allah tetapi dia tidak mau mengikrarkannya dengan kalimat Tauhid 

maupun kalimat syahadat maka ikrar keimanannya itu tiada berarti, artinya 

ia tetap dihukumi kafir. Dengan dihukuminya kafir maka ia tidak bisa 

lepas dari ancaman siksa Allah. 
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   Karena itu kalimat Tauhid adalah kalimat yang sangat mendasar 

dalam keimanan, yang dapat menspesifikasikan status dan warna 

kehidupan seseorang. Hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kalimat 

Tauhid juga luar biasa banyaknya, di antaranya adalah dapat menyadarkan 

seseorang kalau seluruh alam ini adalah bersifat fana’, yang kekal 

hanyalah Allah. Dengan demikian, ia akan selalu memohon perlindungan 

dan pertolongan kepada Allah dengan tekun beribadah, beramal shaleh, 

berkata baik dan berakhlak mulia, serta senantiasa berdoa dan memohon 

ampunan kepadaNya. Karena hanya Allah lah yang menentukan sengsara 

dan bahagianya seorang hamba di dunia maupun di akhirat. 

   Allah pun telah menjanjikan kepada orang yang mau berbuat 

kebajikan, menjauhi laranganNya, selalu mengucapkan kalimat yang baik 

serta tekun beribadah, akan ditempatkan di dalam surga yang penuh 

dengan aneka macam kenikmatan dan kebahagiaan. Ini merupakan buah 

dari kebajikan yang pernah dilakukannya. Dalam ajaran Islam, segala 

aktivitas umat manusia  di alam ini pasti membawa konsekuensi bagi 

dirinya yang akan dirasakan di akhirat nanti, baik konsekuensi yang 

negatif atau pun positif. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat 

baik, terutama yang menyangkut hak adamiy, jangan sampai kita mati 

masih menanggung hak adamiy.  

   Melakukan amal kebajikan atau mengucapkan kalimat-kalimat 

yang baik itu seperti orang yang menanam pohon, di mana akar pohon 

tersebut tertancap kuat ke dalam tanah, cabangnya rindang menjulang ke 
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langit dan buahnya melimpah sehingga orang  yang menanamnya itu akan 

merasa bahagia karena pohon yang ia tanam itu dapat dinikmati buahnya. 

Itulah ilustrasi amal kebajikan yang dilakukan sewaktu di dunia ini. 

   Setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti 

akan dibalas Allah, dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Allah 

tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat amal kebajikan. 

   Sedangkan yang dimaksudkan kalimat yang buruk di sini adalah 

kalimat yang berindikasi kekufuran, kemusyrikan dan segala perkataan 

yang tidak benar, termasuk juga perbuatan yang tidak baik. Bila kalimat 

yang buruk ini diucapkan maka ia bisa membawa petaka dan ancaman 

siksa bagi pelakunya. Karena itu Allah mentamsilkan kalimat yang buruk 

itu seperti pohon yang jelek yang telah tercabut dari akarnya sehingga 

tidak bisa memberi kemanfaatan sedikitpun bagi orang yang memilikinya, 

bahkan kerugianlah yang akan ia terima. 

   Banyak orang yang tidak sadar kalau apa yang diucapkannya itu 

bisa menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kekufuran dan kemusyrikan. 

Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga perkataannya, jangan 

sampai mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang dapat mencelakakan 

dirinya, lebih-lebih kalimat itu dapat membawa dirinya keluar Islam. Bila 

seseorang keluar dari Islam akibat dari kalimat yang diucapkannya, maka 

alamat ia tidak akan bisa selamat dari jilatan api neraka. 
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   Kemusyrikan atau kekufuran itu dapat mengeliminasi semua 

bentuk amal kebajikan yang pernah dijalankan sampai kematiannya nanti. 

Hingga eksistensi dirinya itu seperti orang yang belum pernah melakukan 

amal kebajikan sama sekali. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib memohon 

perlindungan kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari virus-virus 

kemusyrikan dan kekufuran. Karena virus ini lebih ganas dan berbahaya 

dari segala macam bentuk virus penyakit badaniyah. Bagi orang yang 

sudah terjangkiti virus ini, maka harapan menjadi sirna, bahkan siksanya 

nanti lebih pedih. 

   Pada zaman sekarang ini banyak orang yang mempermainkan 

ucapannya yang tanpa disadari ucapannya itu dapat menjerumuskan 

dirinya dalam kemusyrikan, keluar dari Islam. Mereka tidak sadar bahwa 

apa yang diucapkan tersebut di samping menjerumuskan dalam jurang 

kemusyrikan juga dapat kutukan Allah yang tak terampuni dosanya, 

kecuali dengan cara bertaubat. 

   Untuk itu, menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut 

merupakan budi pekerti yang baik. Bukankah menjaga lisan itu termasuk 

anjuran Rasulullah Saw. Selamatnya manusia itu banyak dipengaruhi oleh 

cara mereka menjaga lisannya. Dengan demikian jagalah lisan anda, 

jangan sampai anda mengucapkan kalimat yang dapat menyakiti orang lain 

dan menyinggung perasaannya, apalagi sampai kalimat yang anda ucapkan 

itu sampai menyebabkan diri anda keluar dari Islam. 
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   Kalimat yang buruk adalah kalimat yang dapat membawa bencana 

terhadap dirinya, bahkan tidak jarang juga membawa petaka terhadap 

orang lain. Dan biasanya kalimat buruk ini tidak akan keluar kecuali dari 

mulut orang yang berakhlak rendah, yang tidak pernah memperdulikan 

ajaran agama, hidupnya hanya dipergunakan untuk memperturutkan hawa 

nafsunya saja. Karena dampak yang ditimbulkan dari kalimat yang buruk 

itu sangat besar sekali terhadap kesucian aqidah dan keselamatan pribadi, 

maka Allah menganalogikan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang 

buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. 

Artinya kalimat tersebut tidak dapat memberi kemanfaatan sedikitpun bagi 

orang yang mengucapkannya. 

   Tidak sedikit orang yang menjadi jahat, fasiq sampai terjerumus 

dalam kemusyrikan yang disebabkan oleh ucapan yang buruk. Perlu 

diketahui, bahwa perkataan yang buruk itu merupakan cermin dari 

kepribadian yang rendah, keimanan yang lemah dan akhlak yang tak 

terpuji. Orang yang mempunyai kepribadian yang hina seperti ini sudah 

menjadi seperti hati yang kotor, seakan-akan dirinya sudah tidak punya 

beban moral lagi, akibatnya ia semakin terperosok jauh ke dalam lembah 

kefasikan dan kekufuran, sehingga perkara yang haq semakin jauh dari 

hidupnya. 

   Oleh karena itu, untuk meraih keselamatan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat adalah dengan menjaga lisan, tidak bertutur kata kecuali 

yang haq dan dibenarkan oleh syari’ah. Semoga kita termasuk orang yang 
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dilindungi oleh Allah dan dipelihara dari tipu daya setan yang hendak 

menjerumuskan kita ke jurang kemusyrikan dan kefasikan.
90
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Metode Pendidikan Islam dalam Surat Ibrahim Ayat 24-26 Perspektif 

Tafsir Al-Mishbah 

1. Metode Pendidikan Islam dalam Surat Ibrahim Ayat 24 

                                    

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 

dan cabangnya (menjulang) ke langit”.
91

 

   Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik dari penggalan ayat  الم تر كيف ضرب هللا

 Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon .كلمة طيّبة

yang baik. Menurut M. Quraish Shihab, pohon yang dimaksud di sini adalah 

pohon kurma berdasarkan riwayat hadits. Pohon kurma dijadikan sebagai 

perumpamaan karena mempunyai banyak manfaat di antara manfaat 

tersebut adalah kalorinya tinggi, buahnya rindang, mudah dipetik, dimakan 

dalam keadaan mentah atau matang, serta dapat dijadikan minuman yang 

lezat. Ada lagi yang berpendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon 

kelapa. Pelepah, sabut, tempurung, isi, dan airnya pun bermanfaat, dan 

demikianlah keadaan seorang beriman.  
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  Dengan demikian metode pendidikan Islam yang terdapat pada 

ayat di atas adalah metode amtsal (perumpamaan) dan (uswah) 

keteladanan. 

  Manna Khalil menyebutkan pengertian amtsal al-Qur’an yaitu 

menonjolkan makna dalam bentuk (perkataan) yang menarik dan padat 

serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasybih 

maupun perkataan bebas (lepas, bukan tasybih). 

  Ibnul Qayyim mendefinisikan amtsal al-Qur’an yaitu 

menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan 

mendekatkan sesuatu yang abstrak (ma’qul) dengan yang indrawi 

(kongkrit, makhsus), atau mendekatkan sesuatu dari dua makhsus dengan 

yang lain dan menganggap salah satunya sebagai yang lain. 

  Sedangkan Abdurrahman An-Nahlawi memberikan pengertian 

matsal adalah sifat sesuatu itu yang menjelaskannya dan menyingkap 

hakikatnya, atau apa yang dimaksudnya untuk dijelaskannya, baik 

na’atnya (sifat) maupun ahwalnya. 

  Dari ketiga pengertian di atas, makna amtsal dapat disederhanakan 

pengertiannya, yaitu mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang 

lain yang lebih konkrit untuk mencapai tujuan dan manfaat dari 

perumpamaan tersebut.
92
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Dari beberapa kajian ayat al-Qur’an yang mengandung 

perumpamaan dapat diangkat maknanya untuk tujuan pedagogis, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Setiap hal yang dijadikan perumpamaan yang digunakan dalam 

perumpamaan al-Qur’an selalu merupakan hal yang ditemukan dalam 

kehidupan manusia sehari-hari, sehingga manusia mudah mengingatnya 

karena gambarannya sering ditemukan. Sesuatu yang lebih sering 

ditemukan, akan lebih mudah mengingatnya daripada hal yang jarang 

ditemukan. Misalnya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik 

dengan pohon yang baik. Gambaran pohon yang baik sering ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Dengan perumpamaan dan perbandingan, pikiran manusia akan 

terlatih untuk beranalogi agar mendapatkan kesimpulan yang benar. 

Jadi dengan amtsal akan dapat melatih berfikir manusia.  

c. Dengan amtsal manusia diajak untuk memahami konsep yang abstrak 

secara mudah dengan cara memperhatikan konsep yang lebih kongkrit 

yang dapat diindrai. Sebab pengertian-pengertian yang abstrak itu 

tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika dituangkan dalam 

bentuk indrawi yang lebih dekat dan mudah dipahami. Jadi amtsal 

berguna untuk mempermudah pemahaman manusia. 

d. Tidak setiap orang mampu mengambil pelajaran dari perumpamaan 

yang diberikan Allah dalam al-Qur’an. Orang yang mata hatinya 

terkunci untuk memahami ayat-ayat Allah tidak akan mendapatkan 
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hidayah Allah. Oleh karena itu, dengan amtsal akan mengetuk mata 

hati manusia agar ia tersentuh  dan terbuka pikirannya sehingga 

mampu memahami ayat-ayat Allah. 

e. Perumpamaan-perumpamaan al-Qur’an dapat menyingkapkan 

hakikat-hakikat dan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu 

yang tampak. 

f. Pemberian perumpamaan akan mendorong orang untuk berbuat sesuai 

dengan isi perumpamaan itu jika ia merupakan sesuatu yang disenangi 

jiwa. 

g. Pemberian tamtsil akan mendorong orang untuk tidak berbuat seperti 

yang ditamtsilkan (kebalikan).  

h. Pemberian tamtsil dimaksudkan untuk memuji orang yang diberi 

tamtsil tersebut. 

i. Pemberian tamtsil dimaksudkan untuk menggambarkan (dengan 

tamtsil itu) sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh 

orang banyak.
93

 

  Hendaknya ketika seseorang telah menjadi pendidik harus 

memberikan banyak manfaat kepada para muridnya. Guru seyogyanya 

multi talenta, tidak hanya bisa mengajar saja tapi juga mempunyai bakat 

maupun keterampilan di bidang musik, olahraga atapun yang lainnya. 

Sehingga selain mengajar juga dapat memotivasi siswa untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuan siswa. 
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Selanjutnya pada ayat di atas juga disinggung kalimat yang baik. 

Ada yang berpendapat bahwa ia adalah kalimat Tauhid, atau iman, bahkan 

ada yang memahaminya menunjuk kepada pribadi seorang mukmin. Iman 

terhunjam ke dalam hatinya, seperti terhunjamnya akar pohon, cabangnya 

menjulang ke atas, yakni amal-amalnya diterima oleh Allah, buahnya 

yakni ganjaran ilahi, pun bertambah setiap saat. 

Menurut penulis, kalimat yang baik adalah apa-apa yang  bisa 

diambil manfaatnya, entah itu nasihat, petuah atau apapun. Jadi, seorang 

pendidik haruslah membiasakan diri untuk tidak berkata kotor di depan 

murid-muridnya. Hal ini penting karena guru adalah contoh bagi murid. 

Setiap perilaku guru baik dari tingkah laku, ucapan dan perbuatannya akan 

ditiru oleh murid-muridnya. Dengan demikian seorang pendidik haruslah 

selalu memberikan teladan bagi muridnya sebagai aplikasi dari metode 

keteladanan dalam surat Ibrahim.  

Dalam kehidupan keluarga, para orang tua dalam menanamkan 

pendidikan kepada anak-anak mereka, hendaklah selalu memberikan 

contoh yang baik, agar sejak mulai masa kanak-kanak mereka menyerap 

dasar-dasar tabiat perilaku yang Islami dan berpijak pada landasan yang 

luhur. Karena, walau bagaimanapun pendidikan orang tua merupakan 

pendidikan pertama yang akan banyak mempengaruhi jiwa dan 
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kepribadian anak-anak selanjutnya menuju masa depan yang akan 

dilaluinya.
94

 

  Hendaknya orang tua dalam memberikan contoh yang baik juga 

disertai dengan keikutsertaan melakukannya supaya nasehat atau contoh 

yang diberikan ada manfaatnya.  Dalam pribadi Rasululloh Saw. maka pada 

diri beliau telah terkumpul segala macam keistimewaan, sehingga orang-

orang yang mendengar ajaran al-Qur’an melihat penjelmaan ajaran tersebut 

dalam dirinya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk meyakini 

keistimewaan dan mencontoh pelaksanaannya.
95

 

2. Metode Pendidikan Islam dalam Surat Ibrahim Ayat 25 

                                

Artinya: “Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin 

Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 

supaya mereka selalu ingat”.
96

 

 Dari ayat di atas dapat diambil kata kunci ويضرب هللا األمثال yang 

artinya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dalam 

pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa amtsal al-Qur’an yaitu 

menonjolkan makna dalam bentuk (perkataan) yang menarik dan padat 

serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa 

tasybih maupun perkataan bebas (lepas, bukan tasybih). Dalam 

mengajar guru bisa menggunakan metode perumpamaan untuk lebih 
                                                           

94
Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an,160. 

95
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1998), 310. 
96

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), 383-384. 



 

105 
 

memperjelas pemahaman materi yang diajarkan. Dengan demikian 

metode pendidikan Islam yang terdapat dalam ayat tersebut adalah 

metode amtsal (perumpamaan). 

 Contoh aplikasi metode amtsal Qur’ani di sekolah: misalkan guru 

PAI di SMP akan menyampaikan materi pelajaran dengan pokok 

bahasan tentang  “Infaq Fi Sabilillah”. Tujuan Instruksional Khusus 

(TIK) dari pokok bahasan ini adalah siswa diharapkan dapat memahami 

makna infaq yang benar sehingga siswa mampu membedakan antara 

infaq di jalan Allah dengan infaq yang bukan di jalan Allah dan mampu 

merangsang semangat para siswa untuk berinfaq dengan cara yang 

benar dan menghindarkan diri dari praktek-praktek berinfaq yang salah. 

Untuk itu, guru perlu menempuh langkah-langkah berikut: 

6) Guru mengungkapkan pokok bahasan yang hendak disajikan. 

7) Guru memberikan pre-test lisan secara spontan untuk mengukur 

sejauhmana tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang akan 

diajarkannya, dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih 

perlu mendapatkan titik perhatian yang lebih besar lagi. 

8) Guru mengangkat ayat-ayat tamtsil yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

9) Guru menerangkan konsep infaq di jalan Allah dengan media 

gambaran suatu biji yang ditanam secara baik dan benar serta hasil 

yang akan diperolehnya, lalu menerangkan pula gambaran suatu biji 

yang ditanam dengan cara yang tidak baik dan salah dan hasil yang 
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akan diperolehnya. Dengan perumpamaan ini, secara teoritis akan 

mudah ditangkap oleh siswa sehingga mereka dengan mudah mampu 

membedakan antara infaq fi sabililah dan infaq yang bukan fi 

sabilillah. Dari pemahaman itu, akan muncul semangat para siswa 

untuk berinfaq karena mereka telah melihat gambaran keuntungan 

yang akan diterima akibat cara menanam suatu biji dengan cara baik 

dan benar, dan dengan melihat gambaran kerugian yang akan 

diderita akibat menanam suatu biji dengan cara yang tidak baik dan 

salah. 

10) Pada waktu kegiatan belajar berlangsung, baik sekali jika guru 

mengembangkan pokok pembahasan seperti tersebut di atas dengan 

cara memberikan perumpamaan (tamtsil) yang sesuai dengan dunia 

siswa.
97

 

 Selain kata kunci ويضرب هللا األمثال penulis juga menemukan kata 

kunci   وْو َي  yang artinya mereka selalu ingat. Dalam kamus Bahasa يَي َي كَّكرُر

Arab kata  وْو َي  bisa diartikan ingat, mengingat dan mengingat يَي َي كَّكرُر

kembali. Sedangkan dalam kaidah ilmu Shorof, kata   وْو َي  termasuk يَي َي كَّكرُر

kategori fi’il mudhori mabni li al-fa’il dalam tashrif lughowi, yang 

mempunyai arti lengkap mereka laki-laki sedang/akan 

mengingat/mengingat kembali. Dari kata kunci ini mengindikasikan 

metode pendidikan Islam yang terdapat dalam ayat ini adalah metode 

hafalan. Menurut penulis, kata ingat, mengingat dan mengingat kembali 
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itu identik dengan hafalan. Ingatan seseorang sangat dipengaruhi oleh 

tingkat hafalannya. Metode hafalan bisa digunakan pendidik dalam 

mengajarkan materi bahasa Arab, al-Qur’an Hadis, SKI, atau yang 

lainnya. Dalam mengajarkan bahasa Arab seorang guru biasanya 

menyuruh siswa untuk mengingat kembali atau menghafalkan kosa kata 

yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Dalam proses pembelajaran, pendidik dalam memilih metode 

pembelajaran sebaiknya memperhatikan tujuan pendidikan, 

kemampuan pendidik, kebutuhan peserta didik dan isi atau materi 

pembelajaran. Nana Sudjana telah mengidentifikasi beberapa metode 

pembelajaran aktif, di antaranya metode hafalan.
98

 Hafalan berasal dari 

kata ‘hafal’ yang berarti telah masuk dalam ingatan, dapat 

mengucapkan di luar kepala.
99

Jadi, menghafal berarti berusaha 

mempelajari sesuatu agar masuk ke dalam ingatan supaya hafal 

sehingga dapat mengucapkan di luar kepala dengan ingatannya. 

 Secara teori dapat kita bedakan adanya tiga aspek dalam 

berfungsinya ingatan, yaitu mencamkan, yakni kesan-kesan, 

menyimpan kesan-kesan dan memproduksi kesan-kesan. Atas dasar 

inilah biasanya ingatan didefinisikan sebagai kecakapan untuk 

menerima, menyimpan dan memproduksi kesan-kesan.
100
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 Menghafal memiliki tujuan agar selalu ingat dengan sesuatu yang 

telah dihafalnya. Menghafal teks atau naskah ada kalanya harus sesuai 

dengan naskah aslinya tanpa adanya pengurangan titik koma dan 

sebagainya. Hafalan yang baik akan membantu seseorang 

mempertahankan argumentasinya menuju suatu kebenaran. 

 Di pondok pesantren metode hafalan sangat sering digunakan 

terutama pesantren salaf. Pada pesantren salaf biasanya ada hafalan 

yang mana hafalan itu menjadi syarat kenaikan tingkat. Misalnya 

hafalan‘Imrithy
101

 sebagai syarat naik kelas 3 dan 4 Madrasah Salafiyah 

Miftahul Huda Mayak. 

3. Metode Pendidikan Islam dalam Surat Ibrahim Ayat 26 

                              

Artinya:“Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, 

yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat 

tetap (tegak) sedikitpun.”
102

 

   Pada ayat di atas Allah memberikan perumpamaan kalimat yang 

buruk seperti pohon yang buruk. Sedangkan yang dimaksudkan kalimat 

yang buruk di sini adalah kalimat yang berindikasi kekufuran, kemusyrikan 

dan segala perkataan yang tidak benar, termasuk juga perbuatan yang tidak 

baik. Bila kalimat yang buruk ini diucapkan maka ia bisa membawa petaka 

dan ancaman siksa bagi pelakunya. Karena itu Allah mentamsilkan kalimat 
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yang buruk itu seperti pohon yang jelek yang telah tercabut dari akarnya 

sehingga tidak bisa memberi kemanfaatan sedikitpun bagi orang yang 

memilikinya, bahkan kerugianlah yang akan ia terima. 

   Dengan demikian metode pendidikan Islam yang terdapat pada 

ayat ini adalah metode uswah (keteladanan). Guru seyogyanya tidak 

mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di hadapan muridnya. Guru harus 

selalu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak memberikan 

manfaat pada dirinya maupun orang lain. Seseorang itu akan tercermin 

perilaku dan perbuatan dari ucapannya. Sedangkan murid biasanya akan 

meniru akhlak dari gurunya, oleh sebab itu guru harus selalu menjaga 

perkataannya agar apa-apa yang ditiru oleh murid adalah semua perkataan 

yang baik. 

B. Analisis Relevansi Metode Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Surat 

Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-Mishbah dengan Pendidikan Agama 

Islam 

 Relevansi merupakan keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Dalam hal 

ini relevansi bisa diartikan keterkaitan, hubungan atau kecocokan antara dua 

hal yaitu metode pendidikan Islam yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 24-

26 dengan pendidikan agama Islam. Kita telah mengetahui bahwa metode 

pendidikan Islam yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 24-26 ada 3 yaitu: 

metode amtsal, keteladanan dan hafalan. Masing-masing dari metode ini 

mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. 
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 Metode amtsal dapat digunakan guru ketika menjelaskan materi yang 

berhubungan dengan Fikih atau al-Qur’an Hadis. Misalnya guru menerangkan 

konsep infaq di jalan Allah dengan media gambaran suatu biji yang ditanam 

secara baik baik dan benar serta hasil yang akan diperolehnya, lalu 

menerangkan pula gambaran suatu biji yang ditanam dengan cara yang tidak 

baik dan salah dan hasil yang akan diperolehnya. Dengan perumpamaan ini, 

secara teoritis akan mudah ditangkap oleh siswa sehingga mereka dengan 

mudah mampu membedakan antara infaq fi sabililah dan infaq yang bukan fi 

sabilillah. Dari pemahaman itu, akan muncul semangat para siswa untuk 

berinfaq karena mereka telah melihat gambaran keuntungan yang akan 

diterima akibat cara menanam suatu biji dengan cara baik dan benar, dan 

dengan melihat gambaran kerugian yang akan diderita akibat menanam suatu 

biji dengan cara yang tidak baik dan salah. 

 Atau ketika guru menjelaskan tentang sedekah. Guru bisa memberikan 

perumpamaan kepada siswa bahwa orang yang memberikan sedekah 10.000 

rupiah maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Dengan perumpamaan ini 

akan merangsang siswa untuk bersedekah karena pahalanya yang fantastis. 

Dengan demikian metode amtsal sangat relevan dengan cara penyampaian 

pelajaran Fikih dan al-Qur’an Hadis. 

 Selanjutnya metode uswah (keteladanan), bisa digunakan dalam 

menyampaikan materi pelajaran Akidah Akhlak. Ketika menjelaskan materi 

akhlak mahmudah dan madzmumah misalnya, guru hendaknya tidak hanya 

memberikan ceramah kepada siswa tetapi juga harus menunjukkan dan 
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memberikan contoh kepada siswa. Guru harus selalu membiasakan diri 

berakhlak yang baik, tidak berkata kotor dan dalam mengingatkan siswa yang 

keliru dalam masalah adab menggunakan cara-cara yang baik pula. Misalkan 

ketika terpaksa harus memarahi siswa, hendaknya tidak menggunakan kata-

kata yang menghujat atau merendahkan martabat siswa. Dengan demikian 

metode uswah (keteladanan) sangat relevan dengan pelajaran Akidah Akhlak. 

 Selanjutnya adalah metode hafalan. Metode ini bisa diterapkan pada 

pelajaran Bahasa Arab, al-Qur’an Hadis, SKI baik di Madrasah maupun di 

SMP/SMA. Biasanya metode hafalan sering digunakan di pesantren-pesantren 

salaf. Dalam pelajaran Bahasa Arab bisa diterapkan dalam menghafalkan kosa 

kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Bahasa 

Arabnya makan, minum, sekolah, belajar, sendok, kamar mandi dll. Dalam 

pelajaran al-Qur’an Hadis bisa diterapkan dalam menghafalkan ayat atau 

hadis yang menjadi rujukan Fikih, misalnya ayat atau hadis tentang perintah 

shalat, bersuci, mandi dll. Sedangkan dalam pelajaran SKI bisa diterapkan 

dalam menghafalkan tahun kelahiran seorang tokoh khalifah, ilmuan muslim, 

tahun lahirnya Nabi Muhammad Saw., berdiri dan runtuhnya dinasti Umayyah 

dan Abbasiyah dll.  

 Kemudian pada pesantren salaf penerapan metode hafalan biasanya  pada 

pelajaran Nahwu dan Shorof. Biasanya santri disuruh oleh ustadz 
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menghafalkan isi kitab Jurumiyah, ‘Imrithy, Alfiyah
103

 dan juga menghafalkan 

tahsrifan
104

. 

 Ketiga kitab ini merupakan kitab yang sering dipelajari di pesantren 

salaf. Hampir setiap pesantren salaf tidak absen dari ketiga kitab ini. Ketiga 

kitab ini memuat materi nahwu yang mana Jurumiyyah merupakan nahwu 

tingkat dasar sedangkan ‘Imrithy adalah nahwu tingkat menengah kemudian 

Alfiyah merupakan kitab nahwu tingkat tinggi. Bahkan di beberapa pesantren, 

ketiga kitab ini wajib dihafalkan sebagai syarat kenaikan tingkat. Dengan 

demikian metode hafalan sangat relevan dengan pelajaran Bahasa Arab, al-

Qur’an Hadis, SKI baik di Madrasah maupun di SMP/SMA serta di pesantren 

salaf. 

 Selain ketiga metode pendidikan Islam di atas, berikuit adalah beberapa 

pesan yang bisa diambil dalam surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-

Mishbah karya M. Quraish Shihab: 

a. Kalimat yang terbaik diyakini dan diucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu La> 

ila>ha Illa Alla>h. Tidak ada Tuhan penguasa alam raya dan wajib disembah, kecuali 

Allah. 

b. Kalimat tauhid mendukung pengucapnya menghadapi ujian cobaan hidup, karena 

yang bersangkutan yakin bahwa Allah Swt. bersamanya. Ia membuahkan amal-

amal kebajikan setiap saat. 
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c. Kalimat terburuk adalah ucapan dan keyakinan adanya sekutu bagi Allah Swt. Ia 

tidak akan mampu menjadi pegangan hidup, lebih-lebih dalam masa kritis 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Di dalam surat Ibrahim ayat 24-26 perpsektif tafsir al-Mishbah karya 

M. Quraish Shihab terdapat 3 metode pendidikan Islam yaitu: 

a. Metode amtsal/perumpamaan yaitu mengumpamakan sesuatu 

yang abstrak dengan yang lain yang lebih konkrit untuk 

mencapai tujuan dan manfaat dari perumpamaan tersebut. 

b. Metode uswah/keteladanan yaitu yaitu suatu metode pendidikan 

dengan cara memberikan contoh yang baik kepada para peserta 

didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. 

c. Metode hafalan yaitu mengingat kembali pelajaran yang telah 

lalu. 

2. Ketiga metode ini memiliki relevansi dengan pendidikan Agama 

Islam. Metode amtsal/perumpamaan relevan dengan metodologi 

pelajaran Fikih dan al-Qur’an Hadis. Metode uswah/keteladanan 

relevan dengan metodologi pelajaran Akidah dan Akhlak. 

Sedangkan metode hafalan relevan dengan metodologi pelajaran 

Bahasa Arab, al-Qur’an Hadis, dan SKI serta pada pendidikan 

pesantren salaf. 
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 Selain ketiga metode pendidikan Islam di atas, berikut adalah beberapa 

pesan yang bisa diambil dalam surat Ibrahim ayat 24-26 menurut Tafsir al-

Mishbah karya M. Quraish Shihab. 

a. Kalimat yang terbaik diyakini dan diucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu La> ila>ha 

Illa Alla>h. Tidak ada Tuhan penguasa alam raya dan wajib disembah, kecuali 

Allah. 

b. Kalimat tauhid mendukung pengucapnya menghadapi ujian cobaan hidup, karena 

yang bersangkutan yakin bahwa Allah Swt. bersamanya. Ia membuahkan amal-

amal kebajikan setiap saat. 

c. Kalimat terburuk adalah ucapan dan keyakinan adanya sekutu bagi Allah Swt. Ia 

tidak akan mampu menjadi pegangan hidup, lebih-lebih dalam masa kritis. 

B. Saran 

   Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Seorang pengajar hendaknya berusaha selalu belajar terus menerus tidak 

hanya cukup puas dengan pengetahuan yang dimiliki mengingat ilmu yang 

Allah berikan kepada manusia begitu sangat luas. 

2. Seorang pengajar hendaknya berusaha menggunakan metode pendidikan 

Islam yang terdapat di dalam al-Qur’an, di antaranya yang telah disebutkan 

di atas dan kemudian berusaha menggali metode-metode lain di dalam al-

Qur’an sehingga dapat dipergunakan untuk mendidik manusia mengingat al-

Qur’an sebagai pedoman segala urusan manusia. 
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3. Hendaklah pendidik menggunakan metode pembelajaran atau cara 

penyampaian materi-materi pembelajaran yang tepat yang terdapat dalam al-

Qur’an serta dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa supaya 

mereka selalu belajar dan tekun dalam belajar dan mampu meningkatkan 

prestasi belajar mereka. 

4. Untuk peserta didik, hendaknya tetap tekun dan rajin dalam belajar tidak 

hanya dalam pelajaran umum, tetapi juga dalam pengetahuan Islam 

terutama belajar al-Qur’an agar memiliki bekal yang kuat untuk masa 

depan. 

5. Untuk generasi intelektual muslim diharapkan lebih giat lagi dalam 

mengkaji kandungan isi al-Qur’an khususnya mengenai metode pendidikan 

Islam untuk lebih mengembangkan pesan-pesan yang terdapat pada 

kandungan al-Qur’an dan cara penyampaian materi yang merujuk pada al-

Qur’an. 

6. Untuk orang tua, hendaknya membantu anak untuk mengarahkan 

pendidikan di lingkungan keluarga untuk mencapai tujuan pendidikan. 

C. Penutup 

   Alhamdulilla>hirobbil ’a>lami>n segala puji bagi Allah Swt. atas karunia 

yang diberikan, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari 

banyak kekurangan dan kesalahan atas keterbatasan pribadi penulis sehingga 

besar harapannya untuk mendapat kritik dan saran demi perbaikannya. Semoga 
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skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan umumnya bagi 

pembaca. A>mi>n ya> robbal ‘a>lami>n. 
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