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ABSTRAK 

Agustina, Puji. 2019 . Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Surat Yusuf Ayat 4-6 

dan Relevansinnya dengan Kompetensi Pendidik dan Akhlak Peserta 

Didik. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi 

Prahara, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan, Surat Yusuf Ayat 4-6 , Kompetensi 

Pendidik, Akhlak Peserta Didik 

 

Nilai-nilai pendidikan merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang melekat 

pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai 

tujuan hidup manusia yaitu mengabdi pada Allah SWT. Di dalam al-Quran juga 

terdapat kisah-kisah para nabi yang dapat kita ambil pelajaran untuk dapat diambil 

nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. Sebagimana seperti kisah nabi 

Ya‟qub a.s sebagai seorang pendidik dan nabi Yusuf a.s sebagai seorang peserta 

didik dalam surat Yusuf ayat 4-6 untuk itu penulis tertarik untuk menelaah lebih 

jauh tentang nilai-nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 dan relevansinnya 

dengan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk  (1)Untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam  surat Yusuf ayat 4-5. (2)Untuk 

mendeskripsikan relevansinnya antara surat Yusuf ayat 4-5 dengan kompetensi 

pendidik dan akhlak peserta didik. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif (qualitative research) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kajian pustaka atau sering disebut dengan library research. Penelitian 

kajian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara 

baru atau untuk keperluan baru 

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 adalah nilai-

nilai pendidikan yang dimiliki  dalam kisah antara nabi Ya‟qub dan nabi Yusuf. 

Dalam surat Yusuf ayat 4-6 banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan 

sebagai acuan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik agar terjalin pola 

pendidikan yang ideal antara pendidik dan peserta didik. Nilai-nilai pendidikan di 

antaranya, Sikap terbuka antara ayah dan anak, spiritual, kasih sayang, 

kebijaksanaan, keadilan, sabar dan ikhlas, penghormatan, rendah hati, toleransi, 

kedamaian, solidarotas tinggi, serta tanggung jawab. (2) Dari hasil analisis nilai-

nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 dan kompetensi pendidik dan akhlak 

peserta didik  memiliki keterkaitan yang relevan. Bahwa nilai-nilai pendidikan 

yang terkandung dalam surat yusuf ayat 4-6 merupakan perwujudan nyata dari 

kompetensi yang harus dimiliki pendidik dengan akhlak peserta didik terhadap 

gurunya. Kisah nabi Ya‟qub dan nabi Yusuf dapat dijadikan sebagai salah satu 

acuan dalam pendidikan untuk dapat mewujudkan pendidikan yang ideal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan prosespembelajaran agar peserta didiksecara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan menurut Marimba adalah 

“Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju kepribadian yang 

utama”. Dalam pendidikan merupakan hal yang ideal dalam membimbing 

generasi muda agar dapat meneruskan pembentukan suatu bangsa menjadi 

lebih baik kedapannya. Dalam pendidikan juga sangatlah memperhatikan 

bagaiamana kompetensi seorang pendidik yang baik dalam proses 

pembelajaran peserta didik agar dapat tercapainnya tujuan pendidikan. 

Namun tak hanya peran seorang pendidik saja yang menunjuang keberhasilan 

suatu pendidikan dibutuhkannya peran peserta didik dalam pencapaian 

pendidikan yang ideal.  

Dalam agama Islam menekankan akan urgensi pendidikan bagi umat 

manusia. Pada hakikatnnya pendidikan adalah jalan satu-satunnya menuju 

kehidupan yang tentram dan damai baik di Dunia maupun di Akhirat. Dalam 

pendidikan pola hubungan pendidik dan peserta didik adalah suatu bentuk 

interaksi yang terjadi antara guru sebagai pendidik dan murid sebagai peserta 

                                                           
Ahmad Riyadi, Pendidikan Dasar-dasar Ideal dan Operasional Islam (UIN Alaudin 

Makassar), 1. 

 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Setia Pustaka,2011), 21. 



 

 

didik. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utamannya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.  

Dalam pengelolaan belajar mengajar, guru dan murid memegang peran 

penting. Murid atau anak adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai 

potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu 

anak membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknyatidak ditentukan oleh 

guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan 

individu-individu yang lain. Fungsi murid dalam interaksi belajar mengajar 

adalah sebagai subyek dan obyek. Sebagai subyek, karena murid menentukan 

hasil belajar dan sebagai obyek, karena muridlah yang menerima pelajaran 

dari guru.  

Guru mengajar dan murid belajar. Jika tugas pokok guru adalah 

“mengajar”, maka tugas pokok murid adalah “belajar”. Keduanya amat 

berkaitan dan saling bergantungan, tapi satu sama lain tidak terpisahkan dan 

belajar serempak dalam proses belajar mengajar. Sebagai obyek, murid 

menerima pelajaran, bimbingan dan berbagai tugas serta perintah dari guru 

atau sekolah dan sebagai subyek yang menentukan dirinya sendiri sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya dalam rangka mencapai hasil belajar. Tugas-

                                                           
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi BelajarMengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), 72-73 . 

Sardiman, Interaksi dan Motivasi BelajarMengajar, 75. 



 

 

tugas murid sebagai subyek senantiasa berkaitan dengan kedudukannya 

sebagai obyek.  

Namun seorang peserta didik juga harus tahu mengenai akhlak sebagai 

seorang penuntut ilmu terhadap pendidik,. Di dalam kitab adab al Alim wa al-

Muta‟alim dijelaskan mengenai akhlak seorang pengajar dan pelajar, dimana 

pelajar disini dimaksud adalah peserta didik. Seorang peserta didik haruslah 

memiliki tiga poin karakter yang harus dimiliki yaitu, karakter peserta didik 

terhadap diri sendiri, karakter peserta didik terhadap pendidik, dan karakter 

pendidik terhadap pelajaran.  

Berbicara mengenai pendidik dan peserta didik, dunia pendidikan saat 

ini digegerkan dengan berita-berita buruk dalam dunia pendidikan. Seringkali 

pemberitaan diwarnai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak 

didik kepada pendidik begitupun sebaliknya. Tindakan ini jelaslah bukan 

merupakan tindakan yang tidak boleh terjadi berdasarkan ajaran agama Islam. 

Sedangkan dalam pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

Terkait dengannilai pendidikan yang ideal, didalam al-Qur‟an telah 

menawarkan nilai-nilai pendidikan yang elegan. Al-qur‟anul karim adalah 

                                                           
Zakiah Darajat dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014),  268.  

 K.H Hasyim Asy‟ari, Adab al-Alim wa al-Mutaalim Terj. Rosidin (Tangerang: Tira 

Smart,2017),21. 

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung : PT Pemaja Rosdakarya, 2008), 78. 



 

 

mukzijat umat Islam yang kekal dan mukzijatnnya selalu diperkuat dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, 

Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap 

menuju terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena 

itu al-Qur‟an menjadi sumber rujukan utama dalam khazanah keilmuan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam  firman Allah surat Al-Imran ayat 138  sebagai 

berikut:  





 
Artinya :“(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan 

petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”(Al-

Imran : 138) 

Di dalam al-Quran juga terdapat kisah-kisah para nabi yang dapat kita 

ambil pelajaran untuk dapat diambil nilai-nilai yang terkandung dalam 

pendidikan yang sebagaimana dapat kita jadikan teladan dan pedoman untuk 

diterapkan dalam diri sendiri. Sebagimana seperti kisah nabi Ya‟qub a.s 

terhadap Nabi Yusuf a.s yang mana halnya nabi Ya‟qub a.s seorang 

ayahsebagai pendidik dan nabi Yusuf a.s  seorang anak sebagai peserta didik. 

Kisah ini dapat dijadikan pijakan dalam rangka membangun  pendidikan yang 

ideal untuk dapat dijadikan salah satu referensi pengelolaan pendidikan pada 

saat ini dengan mengambil nilai-nilai pendidikan yang disesuaikan dengan 

kompetensi pendidik dan akhlak seorang peserta didik.  

                                                           
Manna Khalil Al-Khattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an. Terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka 

Litera Antar Nusa, 1996 ), 1. 
 al-Qur‟an, 3: 138 . 



 

 

Dari pemaparan diatas, maka perlu adannya upaya yang dapat 

dilakukan dengan menambah wawasan khazanah keilmuan dalam pendidikan 

mengenai pola pendidikan yang bersumber dari ayat al-Qur‟an dan as-Sunnah 

sebagai salah satu aplikasi penerapan ajaran agama Islam yang bersumber 

dari Allah swt. Dengan adanya pengkajian nilai-nilai pendidikan didalam ayat 

4-6 mengenai kisah nabi Ya‟qub a.s terhadap nabi Yusuf a.s dimana 

direlevansikan dengan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik sebagai 

acuan dalam pendidikan. Maka penulis mengambil judul : Nilai-Nilai 

Pendidikan IslamDalam Surat Yusuf Ayat 4-6  dan Relevansinnya 

dengan Kompetensi Pendidik dan Akhlak Peserta Didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah 

yang menjadi inti pembahasan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam  surat Yusuf 

ayat 4-6? 

2. Bagaiamana relevansinnya antara surat Yusuf ayat 4-6dengan 

kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik? 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam  

surat Yusuf ayat 4-6. 

2. Untuk mendeskripsikanrelevansinnya antara surat Yusuf ayat 4-6dengan 

kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

dan untuk menambah wacana mengenai konsep pendidikan berasal dari al-

Qur‟an yang dapat diterapkan oleh pendidik maupun peserta didik. 

2. Secara Praktis  

Harapan selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada: 

a. Pendidik 

Dapat menambah pengetahuan bagi seorang pendidik tentang 

konsep pendidikan yang dicontohkan oleh nabi dalam al-Qur‟an, dan 

selanjutnya dapat diterapkan oleh pendidik dalam mendidik, 

membimbing peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang dicita-citakan. 

b. Peserta didik 

Dapat menambah pengetahuan bagi peserta didik dalam 

memperdalam pelajaran akhlak terhadap pendidiknya, sebagai 



 

 

pengetahuan dalam berakhlak terhadap pendidik, serta agar 

tercapainnya peserta didik yang berkarakter. 

c. Lembaga Pendidikan 

Dapat dijadikan referensi, tolak ukur, menjadikan bahan 

masukan, dan kontribusi khazanah keilmuan sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penerapan proses 

belajar mengajar. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan pengetahuan peneliti, memang sudah ada kajian yang 

membahas tentang keterkaitan antara ayat dalam al-Qur‟an ataupun kitab 

dengan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik. Walaupun sudah 

banyak, namun beberapa hal yang berbeda dan mungkin belum ada yang 

meneliti sehingga peneliti beranggapan penelitian ini layak untuk dilakukan. 

1. Roudhotul Khusna “Akhlak Murid Dalam belajar (Studi Kitab Tanbih 

Al Muta‟allim Karya Ahmad Maisur Sindi Al-Thursidi)”: Skripsi IAIN 

Ponorogo tahun 2016 . Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui akhlak murid kakhlak 

belajar menurut Ahmad Maisur Sindi al-Thursidi dalam Kitab Tanbih 

al-Muta‟allim. (b) Untuk mengetahui akhlak murid terhadap guru 

Ahmad Maisur Sindi al-Thursidi dalam Kitab Tanbih al-Muta‟allim. (c) 

Untuk mengetahui akhlak murid terhadap ilmu menurut Ahmad Maisur 

Sindi al-Thursidi dalam Kitab Tanbih al-Muta‟allim. Mengenai metode 

penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan jenis 



 

 

penelitiannya kajian pustaka (library research). Selain itu, perbedaan 

yang terlihat dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penelitian 

ini lebih menghususkan pada kitab tafsir yang ada bukan kitab, serta 

pada penelitian ini bukan hanya pembahasan mengenai relevansinnya 

akhlak pendidik namun kompetensi pendidik dalam kisah yang ada 

dalam al-Qur‟an 

2. Mustofa “Karakter Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq 

dan Relevansinya dengan Kompetensi Pendidik dalam Pendidikan 

Islam”: STAIN Ponorogo 2014 . Bahwa penelitian tersebut peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: (a) Untuk  menjelaskan  karakter  

kepemimpinan  di  masa  Khalifah  Abu  Bakar Ash-Shiddiq. (b) Untuk  

mengetahui  relevansi  karakter kepemimpinan  Khalifah  Abu  Bakar  

Ash-Shiddiq dengan kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. 

Mengenai metode penelitian menggunakan pendekatan historis dan 

jenis penelitiannya kajian pustaka (library research). Selain itu, 

perbedaan yang terlihat dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa 

penelitian ini lebih menghususkan pada ekspor karakter , serta hanya 

membahas mengenai kompetensi pendidik saja. Namun pada penelitian 

ini membahas kaitannya mengenai relevansinnya akhlak pendidik 

namun kompetensi pendidik dalam kisah yang ada dalam al-Qur‟an dan 

karakter nabi yang ada. 

3. Dewi Muniroh “Konsep Keteladanan dalam Surat al-Nahl Ayat 68-69  

dan Relevansinnya dengan Kompetensi Pendidik.”: IAIN Ponorogo 

2017 . Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai 



 

 

berikut: (a) Untuk  menjelaskan  nilai-nilai keteladanan dalam surat al-

Nahl ayat 68-69 . (b) Untuk  menjelaskan  relevansi  nilai-nilai 

keteladanan dalam surat al-Nahl ayat 68-69  dengan kompetensi. 

Mengenai metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan 

jenis penelitiannya kajian pustaka (library research). Selain itu, 

perbedaan yang terlihat dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa 

penelitian ini lebih menghususkan pada kajian tafsir dalam al-Qur‟an , 

serta hanya membahas mengenai relevansinya dengan kompetensi 

pendidik saja. Namun pada penelitian ini membahas kaitannya 

mengenai suatu ayat relevansinnya akhlak peserta didik namun juga 

membahas relevansinya antara ayat dengan kompetensi pendidik dalam 

kisah yang ada dalam al-Qur‟an dan karakter nabi yang ada, serta 

mengkaji ayat al-Qur‟an yang terkait. 

 

F. Metode Penelitian  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif (qualitative research). Yaitu suatu 

penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individu.  

Dalam bukunnya Moleong mengutip dari pendapat Bogdan dan 

                                                           
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metedologi Penelitian Pendidikan (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2009 ), 60-61 . 



 

 

Taylor bahwasannya mendefinisikan metedologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang san perilaku 

yang diamati.  

2. Jenis Penelitian 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kajian pustaka atau sering disebut dengan library 

research. Penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 

dasarnnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber 

pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk 

keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka diperlukan 

sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan 

baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan dedukasi dari 

pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat 

dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.  

 

 

 

 

                                                           
Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset,2013), 4 
 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN, Buku pedoman Penulisan Skripsi 

(Ponorogo : IAIN Ponorogo,2018),53-54 . 



 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

Dalam suatu penelitian data merupakan hal yang paling 

pokok dan utama, dengan adannya data penelitian dapat 

dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan data diperlukan 

penggalian sumber-sumber data. Penelitian ini sebagian besar 

berada di perpustakaan, biasa disebut dengan kajian pustaka. 

Telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian 

disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Sumber 

pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, 

disertai tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, 

laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi 

pemerintah, atau lembaga-lembaga lain.  

2. Sumber Data 

Sumber data adalah objek dari mana data diperoleh. 

Sumber data penelitian disebut juga sebagai sumber yang 

tertulis dan tindakan.  Karena penulis menggunakan metode 

kajian pustaka, maka data yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber data primer  

                                                           
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: 

Bumi Aksara,2014), 34. 

Ibid., 55. 



 

 

Sumber data primer yaitu sumber data langsung 

yang dikaitkan dengan objek riset. Adapun sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Al Iman Abul Fida‟ Isma‟il ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 

Tafsir Ibnu Kasir, Juz 12, terj. Bahrun Abu Bakar 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012 ) 

b) Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, 

Juz XII, terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Karya 

Toha Putra, 1992 ) 

c) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan 

Keserasian Al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, 2002 ) 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan karya tokoh lain 

yang berupa buku, jurnal, majalah maupun beberapa 

dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Adapun 

sumber data sekunder tersebut antara lain: 

a) Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Hubungan 

Guru dan Murid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001 ) 

b) K.H Hasyim Asy‟ari, Adab al-Alim wa al-Mutaalim 

Terj. Rosidin (Tangerang: Tira Smart,2017 ) 

c) Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 1998 ) 



 

 

d) Nana Syaodih Sukmadinata, Metedologi Penelitian 

Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya,2009 ) 

e) Abdul Mujib,  Muhaimin. Pemikiran Pendidikan Islam. 

Bandung: Trigendi Karya, 1993 . 

f) Saiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam 

Interaksi Edukatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005 ) 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart 

untuk memperoleh data yang diperlukan.  Oleh karena penelitian ini 

merupakan penelitian kajian pustaka, maka pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan data literer yaitu 

dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan 

(kohern) dengan objek pembahasan yang diteliti dan teknik studi 

documenter, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat 

teori, dalil/hokum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data 

dari berbagai sumber pustaka diantarannya untuk mengetahui tafsir 

surat Yusuf ayat 4-6 dari sumber kitab tafsir. Selain dari kitab tafsir, 

peneliti menggunakan buku-buku lain yang relevan dengan 

pembahasan peneliti. Data-data yang terkumpul baik dari tafsir 
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ataupun buku selanjutnya dikategorikan dan diklasifikasikan  ke 

dalam bab-bab dan sub bab sesuai pembahasan dalam penelitian ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.  

Analisis data dalam kajian pustaka adalah dengan menggunakan 

metode analisis isi (content analysis). Metode analisis isi (content 

analysis) yaitu, teknik penelitian yang sifatnya pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa.  Kegiatan analisis ditunjukan untuk mengetahui makna, 

kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, 

program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi, untuk 

selanjutnnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal 

tersebut.  

Dalam penelitian ini yang menjadi objek utama adalah konsep 

pendidikan dalam surat Yusuf Ayat 4-6 yang terdapat dalam kitab-

kitab tafsir dan buku-buku yang relevan yang kemudian dikaji, 

dipahami, dianalisa, dan dilihat kembali dalam kenyataan sebagai 

pengujian realitas penelitin.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam mempelajarai dan memahami penelitian 

ini, maka penelitian ini nantinnya akan dituangkan dalam empat bab yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : 

Bab I, berisi pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjabarkan pokok 

permasalahan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan telaah penelitian terdahulu, metodologi 

penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai pengantar dalam penelitian 

ini. 

Bab II, berisikan kajian teori. Dalam bab ini penulis memaparkan kajian 

teori yang relevan dengan tema penelitian sebagai pijakan dalam 

menganalisis data terkait tema penelitian. 

Bab III, bab ini berisikan kajian tafsir surat yusuf ayat 4-6.Dalam bab 

ini penulis membahas tentang al-Qur‟an surat Yusuf ayat 4-6 terkait dengan 

ayat, mufrodat, terjemah, ayat pendukung/munasabah, dan tafsirnya. Serta 

terkait dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 

4-6. 

Bab IV, dalam bab ini membahas analisis nilai-nilai pendidikan dalam 

surat Yusuf ayat 4-6 dan relevansinnya dengan kompetensi pendidik dan 

akhlak peserta didik. 

Bab V, bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

uraian-uraian bab terdahulu untuk mempermudah melihat inti dari hasil 

penelitian serta saran dari penulis. 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM 

SURAT YUSUF AYAT 4-6  DAN RELEVANSINYA DENGAN 

KOMPETENSI PENDIDIK DAN AHKLAK PESERTA DIDIK 

 

A. Tinjauan Tentang Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai Pendidikan Islam 

a. Nilai 

Dalam bahasa Inggris nilai adalah “value”. Sedangkan dalam 

kamus Bahasa Indonesia nilai mempunyai pengertian yaitu sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Chabib 

Thoha, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang telah 

berhubungan dengan subjek yang memberi arti.  

Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan 

dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan.  

Menurut Lauis D. Kattsof yang dikutip dari Syamsul Maarif 

mengartikan nilai menjadi tiga. Pertama, nilai merupakan kualitas 

empiris yang tidak dapat didefinisikan, namun dapat kita alami dan 

pahami secara langsung dalam objek. Kedua, nilai sebagai objek dari 

suatu kepentingan, yaitu suatu objek yang berada dalam kenyataan 
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maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai yang 

diciptakan oleh situasi kehidupan. Pada hakikatnya nilai adalah sifat 

atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. 

Dengan demikian nilai adalah suatu kenyataan tersembunyi di balik 

kenyataan-kenyataan lainnya.  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa nilai adalah segala 

sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala 

sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud 

dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Bahwa 

dalam kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk memberikan 

tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu. 

Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan berakibat 

baik, namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada obyek yang 

diberikan nilai. 

b. Pendidikan Islam 

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa ada tiga kata yang 

digunakan, yaitu “at-tarbiyah”, “al-ta‟lim”, “al-ta‟dib”. Ketiga kata 

tersebut memiliki makna yang saling berkaitan menyangkut manusia, 

masyarakat serta lingkungan terhadap Tuhannya.  

Pertama, at-tarbiyah berakar dari kata rabba yarbu berarti 

bertambah dan tumbuh, rabiya yarbi berarti tumbuh dan berkembang, 
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dan rabba yarubbu artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, 

memimpin, menjaga, dan memelihara. Kedua al-ta‟lim berasal dari kata 

fi‟il tsulasi mazid biharfin wahid, yaitu „allama ya „allimu. Jadi „allama 

yang artinya mengajar. Dan al-ta‟adib berasal dari kata tsulasi maszid 

biahijmn wahid, yaitu „addaba ya „addibu. Jadi „addibu yang artinya 

memberi adab.  

Sedangkan, menurut istilah ada beberapa pengertian yang 

dirumuskan oleh beberapa pakar pendidikan Islam, yaitu : 

1) Al-Abrasyi mengartikan tarbiyah adalah mempersiapkan manusia 

agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninnya, sempurna akhlaknya, teratur pikirannya, halus 

perasaannya, mahir pekerjaannya, manis tutur katannya, baik dengan 

lisan maupun tulisan.  

2) Hasan Langgulung mengatakan, bahwa pendidikan Islam adalah 

proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di Dunia dan memetik 

hasilnya di Akhirat. 

3) Omar Mohammad al-Thoumi Al-Syaibani, menyatakan pendidikan 

Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu dari buruk 

menuju baik, dari minimal menuju yang maksimal melalui proses 

pembelajaran. Baik perubahan individual maupun sosial. 
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4) Menurut rumusan konferensi pendidikan Islam sedunia yang ke-2 

tahun 1980  di Islamabad, bahwa pendidikan harus ditujukan untuk 

mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara 

menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik 

manusia.  

 

Dapat dijelaskan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan 

usaha manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak 

melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan 

keberagamaan orang tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan 

fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-

citakan yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian 

yang utama. 

Berdasarkan pengertian nilai dan pendidikan Islam yang telah 

diuraikan diatas, dapat diartikan bahwa sifat-sifat atau hal-hal yang 

melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia 

untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi pada Allah SWT. 

Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, karena pada 

waktu itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang 

baik padanya. 

Nilai dan moralitas Islami adalah bersifat menyeluruh, bulat dan 

terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain 

berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek 
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normatif (kaidah, pedoman) dan operatif (menjadi landasan amal 

perbuatan). Sedangkan sistem nilai dalam pendidikan Islam mempunyai 

keunggulan universal. Ada tiga ciri utama, yaitu:  

1) Keridhaan Allah SWT merupakan tujuan hidup muslim yang utama  

2) Ditegaskan nilai-nilai Islami berkuasa penuh atas segala aspek 

kehidupan  manusia 

3) Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan 

berdasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan.  

Sistem nilai yang dijadikan acuan, yang menjadi rujukan cara 

berperilaku lahiriah dan ruhaniah seorang muslim adalah nilai yang 

sesuai dengan ajaran  al-Qur‟an dan al-Hadits. Secara filosofis, nilai 

sangat terkait dengan masalah akhlak. Dalam konteks pendidikan Islam 

maka sumber nilai atau akhlak yang paling sahih adalah  al- Qur‟an dan 

sunnah Nabi 

2. Tujuan Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha 

atau kegiatan selesai. Pengertian tujuan pendidikan adalah perubahan 

yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan 

baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun 

kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu hidup.  

Dalam kongres sedunia ke-2 tentang pendidikan Islam tahun 1980  

di Islamabad, menyatakan bahwa “Tujuan pendidikan Islam adalah untuk 
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mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta 

didik) secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan 

jiwa, akal pikiran, diri manusia, perasaan, dan indera. Karena itu, 

pendidikan hendaknnya mencakup pengembangan seluruh fitrah peserta 

didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, 

baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek 

tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan Islam terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna 

kepada Allah, baik secara pribadi maupun komunitas, maupun seluruh 

umat manusia”.  

Tujuan dan nilai-nilai dianggap bahwa tujuan pendidikan adalah 

sebagai nilai-nilai untuk dilaksanakan. Masalah tujuan juga terkait 

dengan masalah nilai itu sendiri, karena pendidikan mengandung nilai-

nilai yang diutamakan. 

Maka dapat diuraikan dari pemaparan di atas bahwa tujuan nilai-

nilai pendidikan Islam, antara lain:  

1) Terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah. 

2) Terwujudnya insan kamil yang berakhlak karimah. 

3) Terwujudnya insan muslim yang berkepribadian. 

4) Terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu 

pengetahuan. 

5) Terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. 
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6) Terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani. 

7) Terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya. 

3. Macam-Macam Nilai Pendidikan Islam 

Nilai sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yang 

menyebabkan terdapat bermacam-macam nilai yang ada. Bila dilihat dari 

sumbernya nilai dibedakan menjadi dua yaitu nilai Ilahiyah dan nilai 

insaniah, yaitu : 

a. Nilai Ilahiyah 

Nilai Ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari Tuhan yang 

dititahkan melalui para rasul-Nya yang berbentuk takwa, iman, adil 

yang diabadikan dalam wahyu Ilahi. Nilai-nilai selamanya tidak 

mengalami perubahan, nilai-nilai Ilahi yang fundamental 

mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan 

anggota masyarakat, serta tidak berkecenderungan untuk berubah 

mengikuti hawa nafsu manusia dan berubah-ubah sesuai dengan 

tuntutan perubahan sosial, dan tuntutan individual. Nilai Ilahiyah 

adalah nilai yang bersumber pada agama (Islam). Nilai Ilahiyah 

terdiri atas nilai keimanan (aqidah), nilai ubudiyah, dan nilai 

muamalah.  

1) Nilai Keimanan (Aqidah) 

Keimanan adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih 

dahulu sebelum lainnya. Kepercayaan yang tanpa tercampur 
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dengan keraguan dan kesamaran. Pembinaan nilai-nilai aqidah 

memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kepribadian anak, 

dan pendidik pertama tentang aqidah tidak akan didapatkan 

selain dari orang tuanya.  Abdurrahman an-Nahlawi 

mengungkapkan bahwa “keimanan merupakan landasan aqidah 

yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk membangun 

pendidikan agama Islam”.  

Di dalam al-Quran ada ayat yang menyatakan tentang 

beriman, diantara ayat tersebut adalah:   





















 
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang 

Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang 

Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka 

Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” 

(Qs. an-Nisaa‟:136)  
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Dalam menanamkan kepercayaan seperti yang telah 

disebutkan di atas maka orang tua sebagai pendidik di dalam 

rumah tangga memiliki tanggungjawab yang berat agar 

membimbing dan mengarahkan anak melalui berbagai upaya 

dan pendekatan agar sejak dini anak sudah memiliki keyakinan 

yang jelas terhadap agamanya. Penanaman keyakinan terhadap 

akidah agama Islam terhadap anak tidak hanya menjadi 

pengetahuan semata, akan tetapi nilai-nilai akidah tersebut dapat 

diimplementasikan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Nilai Ubudiyah 

Nilai Ubudiyah merupakan nilai yang timbul dari 

hubungan manusia dengan khalik, hubungan ini membentuk 

sistem ibadah, segala yang berhubungan dengan Tuhan, yang 

diatur di dalam ibadah dan mengandung nilai utama. Agama 

atau kepercayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada Tuhan. 

Manusia menerima nilai-nilai agama, beriman, taat pada agama/ 

Tuhan demi kebahagiaan manusia sesudahmati. Manusia 

bersedia memasrahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan demi 

keselamatan dan kebahagiaan yang kekal.  

Nilai-nilai ubudiyah pada intinya adalah nilai-nilai 

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan iman ini akan 

mewarnai seluruh aspek kehidupan (berpengaruh pada nilai 

yang lain). 
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3) Nilai Muamalah 

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau 

hubungan antar manusia. Dalam pengertian bersifat umum, 

muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar 

ibadah.  Seperti hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia 

dengan dinnya, manusia dengan orang lain dan manusia dengan 

lingkungan sekitar.  

Segala sesuatu yang menjaga hubungan dengan Tuhan dan 

manusia adalah baik, bagus dan benar. Sasaran dari agama 

adalah dunia dan akhirat, sedangkan sasaran kebudayaan adalah 

dunia, keduaduanya mengandung nilai yang saling berkaitan, 

akhirat sebagai ujung mengendalikan dunia sebagai pangkal 

kehidupan. Akhirat sebagai ujung mengendalikan dunia juga 

sebagai pangkal kehidupan, nilai baik dan buruknya di Dunia 

mengarah kepada ketentuan nilai di Akhirat. 

b. Nilai Insaniah 

Nilai insaniah adalah nilai yang diciptakan oleh manusia atas 

dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula, dengan kata lain 

nilai insaniah adalah nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat 

baik secara individu maupun kelompok.  Walaupun Islam memiliki 
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nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih 

mengakui adanya tradisi masyarakat. Hal tersebut karena tradisi 

merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang 

harus dilestarikan selama-lamanya, tanpa menghambat timbulnya 

kreativitas individual. 

1) Nilai Akhlak 

Akhlak lebih cenderung ke teori dari pada praktik yang 

membicarakan bagaimana seharusnya, yang menyelidiki, 

memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruk, akhlak 

memandang laku perbuatan manusia secara universal. Dalam 

pengertian lain akhlak adalah ilmu yang membahas tentang 

bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab 

berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.  

Nilai akhlak dalam Islam sangat berpengaruh, setiap 

tingkah laku atau perbuatan diberi nilai akhlak, baik, buruk, 

halal, dan haram. Dalam inti ajaran Islam diajarkan amar ma‟ruf 

nahi munkar yang artinya berbuat kebaikan dan mencegah 

kemungkaran.  

2) Nilai Sosial  

Nilai sosial menyangkut hubungan antara manusia dan 

pergaulan hidup dalam Islam, banyak terdapat anjuran maupun 

tatanan bagaimana pergaulan manusia dengan sesamanya, nilai 

sosial lebih terpengaruh kepada kebudayaan, dalam prakteknya, 
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nilai sosial tidak terlepas dari aplikasi nilai-nilai akhlak, karena 

nilai sosial merupakan interaksi antar pribadi dan manusia 

sekitar tentang nilai baik buruk, pantas dan tidak pantas, mesti 

dan semestinya, sopan dan kurang sopan.  

Contoh dari akhlak sosial, seperti menghormati orang 

yang lebih tua dan menyayangi yang muda, mendidik, 

menyantuni dan membina keluarga, bersikap adil, jujur, dan 

bijaksana terhadap anak-anak, saudara dan keluarga serta 

menjalin silaturahmi.  

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa masing-

masing nilai mempunyai keterkaitan dengan nilai yang satu 

dengan lainnya, misalkan nilai Ilahiyah mempunyai relasi 

dengan nilai insani, nilai Ilahi (hidup etis religius) mempunyai 

kedudukan vertikal lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Di 

samping secara hierarki lebih tinggi, nilai keagamaan 

mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya dan sebaliknya nilai 

lainnya mempunyai nilai konsultasi pada nilai etis religius.  

 

B. Tinjauan Tentang Pendidik  

1. Pengertian Pendidik 

Dalam kamus bahasa indonesia kata pendidik berarti orang yang 

mendidik.  Sedangkan dalam bahasa inggris ditemukan kata “teacher” 
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yang berarti pengajar. Selain itu terdapat kata tutor yang berarti pengajar 

pribadi yang mengajar dirumah, mengajar ekstra, member les tambahan 

pelajaran, educator.  Pendidikan dalam Islam adalah siapa yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam 

orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua anak didik. 

Namun tugas orang tua sebagai pendidik sekarang diserahkan kepada 

sekolah karena lebih efektif dan efesien. Dalam konteks keindonesiaan, 

pendidik juga dikenal dengan istilah guru. Guru dapat diartikan sebagai 

orang yang bertugas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.  

Dalam konteks pendidikan Islam, istilah pendidik sering disebut 

dengan Murobbi, Mu‟allim, Mu‟addib,. Ketiga term tersebut mempunyai 

tempat tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan 

dalam konteks Islam. Disamping itu, istilah pendidik kadangkaladisebut 

melalui gelarnya, seperti istilah Syaikh dan al –Ustadz(Muhaimin dan 

Abdul Mujib, 1993 ). Dari beberapa term diatas, penggunaan kata al-

Mu‟allim lebih banyak digunakan daripada term-term yang lain.  

Menurut para ahli bahasa, kata murabbi berasal dari kata rabba, 

yurabbi yang berarti membimbing, mengurus, mengasuh, dan mendidik. 
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Kata mu‟allim yang berarti “mengajar” atau “mengajarkan”. Sebagaimna 

ditemukan dalam firman Allah sebagai berikut: 









 
Artinya : “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para 

malaikat, lalu berfirman: “Sebutkan kepada-Ku nama-nama 

benda itu jika kamu memang benar orang yang benar!” (Qs. 

Al-Baqarah:31).  

 

Sementara kata muaddib berasal dari akar kata adabba, yuaddibu 

yang berarti “mendidik”. Terdapat dalam sabda Rasulullah Saw: 

“Addabani Rabbi fa Ahsana Ta‟diibi” yang berarti Allah telah 

mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. 

Meski ketiga term memiliki makna yang berbeda namun disesuaikan 

dengan konteks kalimat, walaupun pada situasi tertentu ketiga term 

tersebut mempunyai kesamaan makna.  

Istilah murabbi, sering dijumpai pada kalimat yang mengarah pada 

pemeliharaan yang bersifat jasmani maupun rohani. Seperti halnnya 

pemeliharaan dalam proses orang tua dalam membesarkan anakknya 

dalam memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya tumbuh dengan 

fisik yang sehat dan kepribadian serta akhlak yang terpuji. Istilah 

mu‟allim digunakan dalam membicarakan aktivitas yang terfokus pada 

pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan, dari seorang pengajar 
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kepada orang yang di ajarkannya. Sedangkan istilah muaddib lebih luas 

dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam.  

Hakikat seorang pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya, 

yaitudengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik 

potensi psikomotori, kognitif, maupun afektif.  

2.  Syarat Pendidik dalam Pendidikan Islam 

Dalam melakukan dan melaksanakan tugas serta tanggung 

jawabnya, seorang pendidik memerlukan persyaratan tertentu.Di 

Indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat yang harus 

dimilikiseorang guru dalam Undang-undang SISDIKNAS Pasal 28 

tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, di sebutkan bahwa 

“pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmanidan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.  

Soejono menyatakan bahwa syarat seorang guru adalah sebagai 

berikut: 

1) Tentang umur, harus sudah dewasa 

Tugas mendidik adalah tugas yang penting karena menyangkut nasib 

seseorang. Maka dari itu, tugas itu harus dilakukan secara 

bertanggungjawab dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah 

dewasa yang sudah benar-benar matang secara jasmani dan rohani. 
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2) Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani 

Jasmani yang tidak sehat dapat menghambat pelaksanaan 

pendidikan. Dari segi rohani, orang gila tidak dapat mendidik orang 

lain karena ketidakmampuan mereka. 

3) Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli 

Selain seorang pendidik di sekolah pendidik di rumah yaitu orang 

tua sebaiknya harus mempelajari mengenai teori-teori pendidikan. 

Agar mampu menyelenggarakan pendidikan di dalam rumah. 

4) Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi 

Dedikasi tinggi tidak hanya diperlukan dalam mendidik selain 

mengajar, dedikasi tinggi diperlukan dalam meningkatkan mutu 

mengajar.  

Lain halnya Menurut H. Mubangid, Agar pendidik dapat 

melaksanakan tugas dengan baik, maka ia membutuhkan beberapa syarat 

yang mesti dimiliki. syarat untuk menjadi pendidik ialah:  

1) Dia harus orang yang beragama. 

2) Mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama. 

3) Dia tidak kalah dengan guru-guru sekolah umum lainnya dalam 

membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

atas kesejahteraan bangsa dan tanah air. 

4) Dia harus memiliki perasaan panggilan murni.  

Maka syarat yang harus dimiliki oleh pendidik baik dalam versi 

pendidikan Islam maupun umum, itu sebenarnya hampir sama, bedanya 
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kalau dalam versi Islam, harus lebih menekankan pada aspek ajaran 

agama Islam itu sendiri. Menurut Akhyak, seiring dengan lajunya 

perkembangan zaman yang senantiasa selalu berubah, hendaknya 

pendidik di era sekarang apalagi masa yang akan datang perlu 

mengantisipasi perubahan zaman secara proaktif, dinamis, dan kreatif 

melalui penyiapan berbagai kualitas diri yang unggul dan kompetitif. 

3. Kompetensi Pendidik 

Potensi dasar ini adalah milik individu sebagai hasil dari proses 

yang tumbuh karena adanya inayah Allah SWT, dan situasi yang 

mempengaruhinyabaik langsung maupun tidak. Berhubungan dengan itu 

kompetensi menurut W.Robert Houston mendefenisikan pengertian 

kompetensi dengan “Competence ordinarly is defined as adequacy for to 

ask of possession ofrequire knowledge”. (kompetensi adalah suatu tugas 

yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang).  

Dalam pengertian lain kompetensi merupakan perilaku rasional 

guna mencapai tujuan yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan, suatu 

kompetensi ditunjukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat 

dipertanggung jawabkan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. 

Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru.  

Untuk mewujudkan pendidik yang professional sekaligus yang 

berkompeten dalam pendidikan Islam, harus didasari dari nabi SAW. 
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Keberhasilan Nabi Saw, sebagai pendidik didahului oleh bekal  

kepribadian (personality) yang berkualitas unggul ini ditandai dengan 

kepribadian Rasul yang dijuluki al-Amin yakni orang yang sangat jujur 

dan dapat dipercaya, kepedulian Nabi terhadap masalah-masalah sosial 

religius, serta mampu mempertahankan dan mengembangkan kualitas 

iman dan amal saleh, berjuang  dan bekerja sama menegakkan kebenaran  

semangat dan ketajamannya dalam iqro‟ bismirobbik. 

Dari hasil telaah tersebut, dapat diasumsikan bahwa pendidik akan 

berhasil menjalankan tugasnya apabila mempunyai :  

1) Kompetensi Personal-Religius 

Kemampuan dasar yang pertama harus dimiliki seorang 

pendidik adalah kepribadian, terutama kepribadian agamis yang 

berarti pada dirinnya melekat nilai-nilai lebih yang akan 

diinternalisasikan kepada peserta didik. Misalnnya seperti nilai 

kejujuran, kedisplinan, ketertiban, akhlak yang terpuji, keindahan, 

ketentraman, keilmuan dan sebaginnya. 

2) KomptensiSocial-Religius 

Kemampuan dasar yang kedua menyangkut kepeduliannya 

terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran Islam. 

Seperti, sikap gotong royong, tolong menolong, sikap toleransi dan 

sebagainnya juga perlu dimiliki untuk membantu siswa dalam hidup 

bersosial. 
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3) Kompetensi Profesional-Religius. 

Kemampuan dasar yang ketiga ini menyangkut kemampuan 

untuk menjalankan tugasnya secara professional dalam arti mampu 

membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu 

mempertanggung jawabkan berdasarkan teori dan wawasan 

keahliannya dalam perspektif Islam. 

Kompetensi di atas dapat dijabarkan dalam kompetensi-kompetensi 

sebagai berikut :  

a) Mengetahu hal-hal yang perlu diajarkan, sehingga harus belajar dan 

mencari informasi tentang materi yang akan diajarkan . 

b) Menguasai keseluruhan bahan materi yang akan disampaikan pada 

akan didiknya. 

c) Mempunyai kemampuan menganalisa materi yang diajarkan dan  

menghubungkannya dengan konteks komponen secara keseluruhan 

melalui pola yang diberikan Islam tentang bagaimana cara berpikir 

dan cara hidup. 

d) Megamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelum 

disajikan kepada anakdidiknya. (QS. 61: 2-3) 

e) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah 

dilaksanakan. (QS. 2: 31) 

f) Memberi hadiah dan hukuman sebagai persuasi dan motivasi dalam 

proses belajar. (QS. 2: 119) 



 

 

g) Memberikan Uswatun hasanah dan meningkatkan kualitas 

keprofesionalannya.  

 

C. Tinjauan Tentang Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum 

undang-undang RI No. 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oemar Hamalik mendefinisikan 

peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, 

yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. 

Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai 

individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang seorang 

tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi 

yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai 

sifat-sifat dan keinginan sendiri".  

Pengertian peserta didik secara etimologi dalam bahasa arab 

disebut dengan Tilmidl jamaknya adalah Talamidl, yang artinya adalah 
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“murid”, maksudnya adalah “orang-orang yang menginginkan 

pendidikan”. Dalam bahasa arab dikenal juga dengan istilah Thalib, 

jamaknya adalah Thullab, yang artinya adalah “mencari”, maksudnya 

adalah “orang-orang yang mencari ilmu. Peserta didik merupakan 

orangyang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) 

dasar yang masih perlu dikembangkan.  

Pengertian peserta didik menurut tinjauan ajaran agama Islam dapat 

diartikan sebagai manusia muda, baik dari biologis maupun psikologis, 

tetapi bisa pula manusia dewasa yang masih memerlukan pengetahuan 

dan keterampilan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan. 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat AtTaubah ayat 122:  















 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 

antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”(At-

Taubah :122). 
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Merupakan isyarat bahwa peserta didik atau anak didik itu dapat 

pula manusia dewasa yang sedang membutuhkan atau mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan.  

2. Tugas Peserta Didik 

Guru mengajar dan murid belajar. Jika tugas pokok guru adalah 

“mengajar”, maka tugas pokok murid adalah “belajar”. Keduanya amat 

berkaitan dan saling bergantungan, tapi satu sama lain tidak terpisahkan 

dan belajar serempak dalam proses belajar mengajar. Sebagai obyek, 

murid menerima pelajaran, bimbingan dan berbagai tugas serta perintah 

dari guru atau sekolah dan sebagai subyek yang menentukan dirinya 

sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam rangka mencapai 

hasil belajar. Tugas-tugas murid sebagai subyek senantiasa berkaitan 

dengan kedudukannya sebagai obyek. 

Adapun tugas-tugas peserta didik dalam pendidikan, yaitu :  

1) Menimba ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar 

2) Belajar dengan tekun 

3) Memperbaiki diri sendiri terus-menerus, dengan menanamkan dan 

mengamalkan akhlak mulia di dalam dirinya 

3. Akhlak Peserta Didik 

Akhlak peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan 

dalam proses pembelejaran baik secara langsung maupun tidak langsung, 

al-Ghazali merumuskan akhlak yang perlu dimiliki oleh peserta didik, 

antara lain: 
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1) Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqaruh kepada Allah, 

sehingga anak didik dalam kehidupannya dapat mensucikan jiwa dan 

akhlak yang baik. 

2) Mengurangi kecenderungan pada duniawai dibandingkan dengan 

masalah ukhrawi. 

3) Bersikap rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi. 

4) Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul. 

5) Mempelajari ilmu-ilmu terpuji baik untuk kebaikan dunia dan 

akhirat. 

6) Belajar dengan bertahap. 

7) Belajar sampai tuntas. 

8) Mengenal nilai-nilai ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

9) Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum ilmu dunia. 

10) Mengenal ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

11) Anak didik harus tunduk pada nasehat pendidik.  

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Asma Fahmi, bahwa setiap 

peserta didik harus memiliki dan berperilaku dengan akhlak yang sesuai 

dengan ajaran Islam, seperti berikut ini :   

1) Setiap peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran 

sebelum menuntut ilmu, yaitu menjauhkan dari sifat-sifat yang 

tercela seperti dengki, benci, menghasud, takabur, menipu, 

berbangga-bangga dan memuji diri serta menghiasi diri dengan 
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akhlak mulia seperti benar, takwa, ikhlas, zuhud, merendahkan diri 

dan ridha. 

2) Hendaklah tujuan belajar itu ditujukan untuk menghiasi ruh dengan 

sifat keutamaan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan bukan untuk 

bermegah-megah dan mencari kedudukan. Belajar dengan niat 

ibadah dalam rangka taqarrub ilallah. Konsekuensi dari sikap ini, 

peserta didik akan senantiasa mensucikan diri dengan akhlaq al-

karimah dalam kehidupan sehari-harinya, serta berupaya 

meninggalkan watak dan akhlak yang rendah (tercela). 

3) Peserta didik tidak menganggap rendah sedikitpun pengetahuan 

pengetahuan apa saja karena ia tidak mengetahuinya, tetapi ia harus 

mengambil bagian dari tiap-tiap ilmu yang pantas baginya, dan 

tingkatan yang wajib baginya.  

4) Peserta didik wajib menghormati pendidiknya  

5) Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh serta tabah 

dalam belajar.  
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BAB III 

SURAT YUSUF AYAT 4-6  

 

A. Surat Yusuf Ayat 4-6  









 






 












 
 

 
B. Terjemah 

Artinya : (4) (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai 

ayahku, Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, 

matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."  

(5) Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan 

mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka 

membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." 

(6) dan Demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi 

Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir 

mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu 

dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah 

menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu 

sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

C. Munasabah/Ayat Pendukung 
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Pengertian munasabah itu tidak hanya sesuai dalam arti sejajar dan 

paralel saja, melainkan yang kontradiksi pun termasuk munasabah, seperti 

sehabis menerangkan orang mukmin lalu orang kafir dan sebagainnya. Sebab, 

ayat-ayat al-Quran itu kadang-kadang merupakan takhshish (pengkhususan) 

dari ayat yang umum. Dan kadang-kadang sebagai penjelas yang konkret 

terhadap hal-hal yang abstrak. Sering pula sebagai keterangan sebab dari 

sesuatu akibat seperti kebahagian setelah amal salih dan seterusnya.  

Dari uraian tersebut  dapat dijelaskan bahwa ilmu munasabah menjadi 

salah satu hal yang penting dalam menafsirkan al-Qur‟an, berikut adalah 

munasabah surat Yusuf: 

Dalam al-Qur‟an dan tafsirnya surat Yusuf termasuk kisah-kisah pilihan 

yang terdapat di dalam Al-Qur'an, adalah kisah Nabi Yusuf Sebuah kisah 

yang sungguh unik jika dibandingkandengan kisah-kisah Nabi 

lainnya.Pertama, kisah Nabi Yusuf ini khusus diceritakan dalam satu surat, 

dan satu surat ini hanya berisi rangkaian cerita kisah Yusuf tidak ada bagian 

lain seperti permasalahan tasyri', sedang kisah Nabi-nabi yang lain 

disebutkan dalam beberapa surat. Kedua, isi dari kisah Nabi Yusuf ini 

berlainan pula dengan kisah Nabi-nabi yang lain. Dalam kisah Nabi-nabi 

yang lain, Allah menitik beratkan kepada tantangan yang bermacam-macam 

dari kaum mereka, kemudian mengakhiri kisah itu dengan kemusnahan para 

penentang para Nabi itu. Sedangkan dalam kisah Nabi Yusuf. Allah swt 
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menonjolkan akibat yang baik dari pada kesabaran, dan bahwa kesenangan itu 

datangnya sesudah penderitaan.  

Pada ayat pertama surat Yusuf diawali dengan “Alif Lam Raa” bahwa 

Allah berfirman bahwa kandungan ayat ini adalah ayat-ayat dari kitab yang 

penuh dengan kebijaksanaan (al-Hakim), dan Surat ini menyebutkan bahwa 

kitab ini berisi ayat-ayat dari kitab yang nyata (al-Mubin). Disambung pada 

ayat kedua bahwa kitab ini menggunakan bahasa Arab, karena nabi 

Muhammad saw. Berasal dari bangsa Arab yang wajib dibaca dan dipikirkan 

baik-baik. Kemudian pada ayat selanjutnya diterangkan bahwa surat ini 

mengkisahkan kisah yang indah dan terbaik dari seorang nabi yang berisikan 

hikmah dan wahyu.  

Dari uraian di atas dijelaskan mengenai muhasabah ayat dengan ayat di 

dalam surat Yusuf yaitu ayat 1 sampai dengan 3: 

















 

(1) Alif, laam, raa. ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari 

Allah). 

(2) Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya. 

(3) Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan 

mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum 

(kami mewahyukan) nya adalah Termasuk orang-orang yang belum 

mengetahui. 

 

                                                           
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 366. 

Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XII (Jakarta : PT. Citra Serumpun Padi, 2002), 167-168 . 



 

 

Dan kemudian dijelaskan diayat selanjutnya pada ayat ke 4-6 sebagai 

awal dari kisah nabi Yusuf yang dimulai dengan mimpinya, sebenarnya 

dalam satu surat ini saling berkaitan karena berisikan kisah nabi Yusuf yang 

saling tersambung. 

 

D. Kandungan Ayat/Tafsir 

Ayat ke 4-6 dalam surat yusuf ini menceritakan bahwa ketika Yusuf 

menceritakan mimpinya semasa kecil kepada ayahnya dan bagaimana 

jawaban anaknya itu kepada Dia yang melarang agar tidak menceritakan 

mimpi itu kepada saudaranya karena khawatir mereka dengki dengan 

memperdayakannya. Di samping itu mimpi tersebut memiliki ta‟bir bahwa 

Yusuf akan memiliki kedudukan paling tinggi di sisi Allah dan di sisi 

manusia.  

Dalam praktik pendidikan dalam ayat 4-6 ini menggambarkan pula 

kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya‟qub sebagai hubungan antara peserta didik 

dan pendidik. Dengan adanya percakapan seorang ayah dengan anak dapat 

digambarkan dialog interaktif antara peserta didik dan pendidik. 

Nabi ya‟qub sejak kecil hingga dewasa tumbuh dengan perhatian dari 

Allah dan rahmat-Nya. Nabi Ya‟qub memiliki 12 anak yang Allah sebut 

mereka dengan asbath (keturunan Ya‟qub). Dari istrinya yang bernama 

Rahiil, lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dan dari istrinya Laya lahir 

Ruubil, Syam‟un, Laawi, Yahuudza, Isaakhar, dan Zabilon. Dari budak milik 

Rahiil Lahir Daan dan Naftaali, dan budak milik Laya lahir Jaad dan Asyir. 
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Nabi Ya‟qub adalah seorang ayah yang patut menjadi tauladan, dimana 

beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan 

nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Di antara sekian 

anaknya, kedudukan nabi Yusuf paling tinggi, paling bertakwa, dan paling 

berhati bersih. Oleh karena itu nabi Ya‟qub memberikan perhatian dan kasih 

sayang lebih kepadanya. Karena sudah menjadi tabiat yakni ayah sanga 

tsayang kepada anak sampai ia dewasa dan kepada yang sakit hingga sembuh.  

Nabi Ya‟qub memiliki pengharapan terbesar yang terpendam dalam 

hatinya bahwa dia adalah seorang nabi dari garis keturunannya. Besar 

harapannya semoga risalah tersebut mewarisi salah satu dari anak-anaknya. 

Karena Yusuf dan Benyamin adalah piatu. Kasih  sayang nabi Ya‟qub 

tercurahkan kepada mereka, namun prasangka-prasangka buruk dari saudara-

saudaranya karena hasutan ibu mereka yang mengatakan kasih sayang ayah 

yang tidak adil.  

Sewaktu kecil nabi Yusuf menyampaikan mimpinya kepada ayahnya. 

Sungguh apa yang disampaikannya adalah suatu hal yang sangat besar, 

apalagi bagi anak yang sejak kecil hatinnya diliputi kesucian dan kasih 

sayang ayah. Kasih sayang ayahnya disambut pula dengan penghormatan 

kepada beliau. Dapat dilihat dari bagaimana dia memanggil ayahnya dengan 

panggilan yang mengesankan dengan menggambarkan kedudukan dan 

ketinggian sang ayah dengan kata (يا)ya berarti wahai. Lalu dengan kata 

(أبت) abati berarti ayahku yang mengambarkan hubungan yang dekat.  
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Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada Abdus Samad, 

telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abdullah ibnu Dinar, 

dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: 

“Orang mulia anak orang mulia adalah Yusuf ibnu Ya‟qub ibnu Ishaq Ibnu 

Ibrahim”Ibnu Abbas mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. 

Ulama tafsir telah membahas tentang makna mimpi ini, bahwa ungkapan 

sebelas bintang yang dimaksudkan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang 

jumlah keseluruhannya ada sebelas orang. Jumlah anak dari nabi Ya‟qub ada 

dua belas orang termasuk Nabi Yusuf. Sedangkan yang dimaksud dengan 

matahari dan bulan adalah ayah dan Ibunya.  

Takwil mimpi ini baru terealisasikan sesudah selang empat tahun 

kemudian, pendapat lain mengatakan sesudah delapan tahun kemudian. Yang 

demikian itu terjadi ketika Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya 

untuk menduduki kursi singgahsananya, sedangkan saudaranya berada 

dihadapannya. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat Yusuf ayat 100 , 

Allah berfirman : 
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Artinya : “Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. dan 

mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. 

dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku Inilah ta'bir mimpiku yang 

dahulu itu; Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu 

kenyataan. dan Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik 

kepadaKu, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara 

dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah 

syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-

saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap apa 

yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.”( Yusuf : 100  ) 

Imam Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Dalail-nya melalui hadis 

Sa‟id ibnu Mansur, dari Al-Hakam ibnu Zahir. Hadis ini diriwayatkan pula 

oleh dua orang Hafiz, yaitu Abu Ya‟la Al-Mausuli dan Abu Bakar Al-Bazzar 

di dalam kitab Musnad masing-masing, juga oleh Ibnu Abu Hatim di dalam 

kitab tafsir-nya. Adapun menurut riwayat Abu Ya‟la, maka ia 

menceritakannya dari empat orang gurunya dari Al-Hakim ibnu Zahir, 

dengan sanad yang sama. Di dalam riwayatnya ditambahkan bahwa 

Rasullullah saw bersabda: “Setelah Yusuf melihat mimpinya itu dan ia 

menceritakannya kepada ayahnya Ya‟qub, maka Ya‟qub berkata kepadannya, 

“ Ini merupakan suatu perkara ya berpecah belah, lalu Allah 

menghimpunkannya kembali sesudah itu.” Matahari adalah ayahnya, 

sedangkan bulan adalah ibunya.”  

Nabi Ya‟qub sebagai seorang nabi, memahami dan merasakan bahwa 

ada anugerah besar yang akan diperoleh anaknya. Itulah pemahaman beliu 

tentang mimpi ini. Beliau juga menyadari bahwa saudara-saudara Yusuf yang 

tidak sekandung selama ini selalu cemburu kepadannya. Memang sang ayah 

mencintainya dan memberi perhatian lebih kepadannya, karena dia anak yang 
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masih kecil, amat tampan dan sangat membutuhkan kasih sayang karena 

ibunnya meninggal ketika melahirkann adiknya Benyamin. Belum lagi 

pembawaan anak ini sangat mengesankan.  

Mimpi yang disampaikan Nabi Yusuf jika diketahui oleh saudara-

saudaranya pasti akan menyuburkan kecemburuan mereka. Maka sang ayah 

memintannya agar merahasiakan mimpinya. Larangan ini menjadi lebih 

penting lagi karena mimpi hendaknya disampaikan kecuali kepada yang 

mengerti, dan yang dapat memberi bimbingan tentang maknannya. Dengan 

kasih sayang Nabi Ya‟qub menyampaikan larangan tersebut kepada Nabi 

Yusuf. Nabi Ya‟qub berkata “Hai anakku sayang janganlah engkau 

ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena jika mereka 

mengetahuinya mereka akan membuat tipu daya ykni ganguan terhadapmu, 

tipu daya besar yang tidak dapat engkau elakkan.” Karena Nabi Ya‟qub di 

sisi lain sepenuhnya yakin tentang kebaikan hati, ketulusan, dan kelapangan 

dada anakknya.  

  Tiga ayat ini menceritakan, bahwa ketika Yusuf menceritakan 

mimpinya semasa masih kecil kepada ayahnya dan bagaimana jawaban 

anaknya itu kepadanya yang melarang agar jangan menceritakan mimpi itu 

kepada saudaranya karena kekhawatiran mereka dengki dengan 

memperdayakannya. Di samping itu, ta‟bir mimpi tersebut pada Yusuf akan 

mempunyai kedudukan paling tinggi di sisi Allah dan manusia. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

TENTANG NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM SURAT YUSUF 

AYAT 4-6  DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPETENSI 

PENDIDIK DAN AHKLAK PESERTA DIDIK 

 

A.  Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Yusuf Ayat 4-6  

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai, nilai adalah sifat-

sifat atau hal-hal yang melekat pada sesuatu yang sangat berharga, bernilai 

istimewa, dan menimbulkan penghargaan kepadanya, sehingga dijadikan 

tolak ukur dalam tindakan dan tujuan kehidupan manusia. Melalui pendidikan 

diupayakan dapat terinternalisasikan nilai-nilai pendidikan yang dapat 

menjadikan output peserta didik menjadi kepribadian yang memiliki 

integritas tinggi. Dalam al-Qur‟an setiap ayatnya memberikan makna tentang 

nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan menjadikan pedoman 

agar hidup lebih baik untuk bekal akhirat. 

Adapun beberapa nilai-nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 

yang dapat dijadikan sebagai renungan dalam pendidikan baik bagi para 

pendidik untuk menjadi tauladan serta peserta didik sebagai pijakan berakhlak 

terhadap pendidik dan orang yang lebih tua, yaitu : 

1. Sikap terbuka antara ayah dan anak 

Sikap terbuka dan komunikasi yang baik terjalin antara anak dan 

ayah, terlihat ketika Yusuf mengadukan mimpinya kepada  ayahnya 

48 



 

 

yaitu ketika Yusuf putra Ya'qub berkata kepada ayahnya, "Wahai 

ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat sebelas bintang 

yang sangat jelas cahayanya serta matahari dan bulan, telah kulihat 

semuanya bersama-sama mengarah kepadaku, tidak ada selain aku dan 

mereka semua benda langit itu dalam keadaan sujud kepadaku 

seorang”.  

Quraish Shihab menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu 

merupakan sesuatu yang sangat besar, apalagi bagi seorang anak kecil 

yang hatinya masih diliputi oleh kesucian dan kasih sayang ayahnya. 

Sedangkan kasih sayang ayahnya tersebut disambut pula dengan 

penghormatan kepada beliau. Jadi salah satu tugas orang tua yang 

paling kritis adalah membantu anak-anak tumbuh dengan keterampilan 

sosial dan kesehatan emosional.  

Aturan keluarga, waktu untuk diskusi dan pemecahan masalah 

keluarga dan niat baik serta semangat kerja sama akan menempatkan 

anak-anak pada jalur konstruktif positif.   Dalam konteks sekarang ini, 

sikap terbuka yang diperlihatkan oleh Yusuf sebagai seorang anak 

terhadap Ya'qub sebagai seorang ayah kiranya sangat relevan untuk 

diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dimana peran ayah sebagai 

orang tua sekaligus sebagai pendidik harus bisa memahami keadaan 

anak-anaknya, terbuka, adil dan bijaksana. Perhatian dan curahan kasih 
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sayang seorang ayah harus bisa dirasakan oleh semua anak-anaknya. 

Jangan sampai ada perasaan dari sebagian anak yang merasa dibedakan. 

2. Spiritual 

Perwujudan dimensi spiritual adalah keimanan,yaitu keyakinan 

yang kuat terhadap Tuhannya.  Dilihat dari bagaimana nabi Ya‟qub 

menakwilkan mimpi nabi Yusuf dengan beryakinan bahwa Allah telah 

memberikan tanda yang luar biasa terhadap mimpinya serta 

memberikan nasihat untuk nabi Yusuf agar selalu tetap memohon 

perlindungan kepada Tuhannya.  

Menurut penulis hal ini mengajarkan bahwa doa adalah 

perwujudan dari bentuk keimanan, dimana keyakinan  atas doa terhadap 

Tuhan. Sebagai seorang pendidik hendaklah menanamkan nilai-nilai 

spiritual kepada peserta didik sebagai nilai yang utama. Karena dalam 

kurikulum 2013  ini spiritual menjadi salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh para pendidik agar menjadi contoh peserta didik untuk 

menjadi manusia yang sesuai pedoman hidupnya yaitu agama. 

3. Kasih sayang 

Hakikat moral manusia berada dalam tempat yang paling utama 

yaitu nilai kasih sayang. Kasih sayang berimplikasi pada kebutuhan 

untuk memperoleh integritas pribadi. Penginternalisasian kasih sayang 

akan nampak dari kematangan pribadi dan peranan dalam menjalin 

hubungan untuk saling memahami.  Dalam kisahnya nabi Ya‟qub 
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menyayangi para anak-anaknya walaupun kasih sayangnya jauh lebih 

besar terhadap nabi Yusuf, karena ia adalah seorang yang piatu dan 

paling berkedudukan tinggi.  

Jelas dalam hal ini penulis menghubungkan antara pendidik dan 

peserta didik tidak boleh adanya perbedaan kasih sayang oleh pendidik 

yang diberikan kepada peserta didik. Baik terhadap peserta didik yang 

berkemampuan lebih maupun kurang, karena pada dasarnya semua 

peserta didik membutuhkan kasih sayang yang sama. Begitupula 

seorang peserta didik yang harus menyayangi gurunya eperti 

menyayangi kedua orang tuannya. 

4. Kebijaksanaan 

Sebagai seorang ayah nabi Ya‟qub bersikap bijaksana dalam 

menasihati anak-anaknya. Dalam kisahnya nabi Yusuf menceritakan 

mimpi yang dialaminya kemudia nabi Ya‟qub memberikan nasihat 

kepada nabi Yusuf atas takwil mimpinya agar tidak menceritakan 

mimpinya kepada saudara-saudaranya.  

Menurut penulis hal ini menunjukan sikap bijaksana seorang 

ayah dalam memberikan solusi atas hal yang dialami 

anaknya.Begitupun seorang pendidik harus bijaksana dalam  bersikap 

terhadap peserta didiknya. Seorang pendidik dikatakan bijaksana 

apabila dalam menghadapi persoalan yang dihadapinnya dengan akal 

sehat dan setiap keputusan dipertimbangkan dengan matang-matang. 

 

 



 

 

 

5. Huznudzon 

Nabi Ya‟qub telah memberikan larangan bagi nabi Yususf untuk 

melarang menceritakan mimpinya kepada siapapun, hal ini karena 

menurut nabi Ya‟qub bahwa mimpi itu tidak boleh diceritakan karena 

jika diceritakan akan dikhawatirkan adanya hasud oleh orang yang 

diceritakan. Hasud sendiri datangnya dari setan yang membuat perilaku 

tercela.  

Bahwa analisis penulis hal ini bagi seorang pendidik dalam 

mendidik peserta didiknya haruslah berpikir positif terhadap peserta 

didik yang memiliki kemampuan lebih ataupun tidak. Karena pikiran 

yang positif seorang guru mampu menjadi motivasi peserta didik dalam 

belajar. 

6. Sabardan Ikhlas 

Dalam kisahnya nabi Yusuf setelah menceritakan mimpinya 

kepada nabi Ya‟qub  adalah awal dari kisah nabi Yusuf yang penuh 

ujian dan cobaan. Kisah Yusuf sebagai cermin dari sikap kesabarannya 

dalam menghadapi dan melewati cobaan yang menimpanya. Kalau kita 

perhatikan perjalanan kehidupan Yusuf penuh dengan ujian dan cobaan. 

Dimulai dari disingkirkannya Yusuf oleh saudara-saudaranya sampai 

Yusuf harus masuk penjara dikarenakan tipu daya Zulaikha yang mau 

memperkosanya. Dilaluinya semua ujian dan cobaan dengan penuh 

kesabaran, keikhlasan, istiqomah dan selalu memohon bimbingan Allah 

swt. Sabar dan istiqomah itulah ternyata yang mendatangkan 



 

 

kesuksesan hidup dan kunci keberhasilan sebagaimana yang dialami 

Yusuf.Sifat ini menurut penulis harus dimiliki seorang pendidik sebagai 

suri teladan peserta didik. Begitupun seorang peserta didik harus 

memiliki nilai sabar dan ikhlas dalam dirinya untuk menuntut ilmu 

sebagai akhlanya terhadap pendidik dalam mengajarinya. 

7. Penghormatan 

Sewaktu kecil nabi Yusuf menyampaikan mimpinya kepada 

ayahnya. Sungguh apa yang disampaikannya adalah suatu hal yang 

sangat besar, apalagi bagi anak yang sejak kecil hatinnya diliputi 

kesucian dan kasih sayang ayah. Kasih sayang ayahnya disambut pula 

dengan penghormatan kepada beliau. Dapat dilihat dari bagaimana dia 

memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati. 

Pendidik adalah orang tua kedua di sekolah, maka dari itu sebagai 

seorang peserta didik haruslah menghormati gurunya seperti orang 

tuannya sendiri. Dan ini menjadi akhlak yang perlu peserta didik miliki 

untuk dapat menghormti orang yang lebih tua darinya. 

8. Rendah hati 

Sebagai seorang nabi Nabi Ya‟qub dan nabi Yusuf memiliki 

sifat yang sangat rendah hati. Walaupun nabi Yusuf dibenci oleh para 

saudara-saudaranya namun ia tetap menyayangi mereka. Maka sifat ini 

menunjukan kerendahan hati seorang nabi atas ujian baik dari 

keluarganya maupun orang lain.Seorang murid dan pendidik dalam 

menuntut ilmu juga harus memiliki sifat rendah hati agar setinggi ilmu 



 

 

yang didapat atau miliki tidak akan membuat diri sombong dan merasa 

hebat. 

9. Toleransi 

Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang disebut-sebut sebagai 

nabi yang paling tampan, karena ketampanannya banyak orang-orang 

yang iri terhadapnya dan berusaha mencelakakannya. Namun nabi 

Yusuf tetap berdakwah pada jalannya dengan lindungan Allah. Ia 

berdakwah ke berbagai lingkup tanpa mengenal siapa, darimana, dan 

bagaimana keadaan seseorang tersebut. 

Begitupun dalam dunia pendidikan toleransi harus benar-benar 

dapat diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat 

menghargai sesamanya. Karena akibat kurangnya sifat toleransi dan 

saling menghargai menyebabkan masalah dalam dunia pendidikan. 

Seperti maraknya perundungan yang terjadi oleh murid satu terhadap 

murid lainnya. Hal ini mengakibatkan siswa korban perundungan 

menjadi trauma dan membatasi geraknnya untuk mengeksplor 

kemampuan atau bakat peserta didik yang harus dikembangkan sebagai 

salah satu tujuan pendidikan. 

10 . Kedamaian 

Sifat iri yang dimiliki saudara-saudara nabi Yusuf membuat 

keluarga nabi Ya‟qub terbelah karena hasutan-hasutan setan para 

saudara-saudara nabi Yusuf karena sifat tersebut. Seharusnya dalam 

keluarga haruslah terasa damai dan tentram, akibat sifat tercela yang 

dimiliki membuat suatu keburukan.Sebagai seorang pendidik harus 



 

 

mengajarkan sifat persatuan agar mencapai suatu kedamaian, karena 

pada masa sekarang peserta didik banyak yang terjerumus pada 

pergaulan yang tidak baik seperti tawuran, perkelahian, dan lain-lain. 

Maka dari itu perlulah perdamaian tersebut ditanamkan dalam 

pendidikan agar peserta didik mampu menjadi manusi yang berakhlak 

baik dan saling menghormati satu sama lain. 

11 . Solidaritas sosial 

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri 

tanpa keterlibatan orang lain. Keterikatan antara kebutuhan pribadi 

dengan kepentingan orang lain berada dalam pola-pola tanggapan 

hubungan interpersonal.  Nabi Yusuf terlahir sebagai piatu dan para 

saudaranya memiliki rasa dengki pada nabi Yusuf memiliki sikap 

kepedulian terhadap para saudarannya. Nabi Ya‟qub sebagai ayah 

mengajarkannya untuk tetap berbaik hati terhadap saudaranya. Hal ini 

bagi penulis harus mampu pendidik terapkan, dimana seorang pendidik 

adalah sosok sosial yang harus mampu berinteraksi dengan orang lain 

dengan komunikasi yang baik. Seorang pendidik harus mampu 

bersosial baik itu kepada sesame pendidik, masyarakat, peserta didik, 

dan para orang tua peserta didik. 

12 . Tanggung jawab 

Sebagai seorang ayah nabi Ya‟qub sangat bertangung jawab atas 

perannya. Ketika nabi Yusuf menceritakan mimpinnya ia melarang 

menceritakan mimpinnya tersebut kepada para saudarannya agar tidak 
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ada hasutan setan kepada saudara-saudaranya. Hal ini menunjukan 

tanggung jawab seorang ayah untuk tidak membuat keluarganya 

terpecah belah.Dengan demikian peran pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai sosial terhadap  peserta didik sangat penting. Hal ini 

mengajarkan pada peserta didik dalam berhubungan sosial dengan baik. 

Baik itu dengan teman sekolahnya maupun dengan lingkunganya di 

rumah. Jika seorang anak tidak dibekalo dengan aturan-aturan sosial, 

maka anak atau peserta didik beranjak remaja akan terjadi benturan 

dengan lingkungan sosialnya, seperti kurang bergaul, menyendiri, 

tertutup, dan lain-lain. 

Dari penjelasan ini maka hendaknya sebagai seorang guru dapat 

mengambil pelajaran mengenai nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam 

dirinya sebagai suri teladan muridnya. Karena dengan menanamkan nilai-nilai 

tersebut dapat diajarkan kepada generasi muda agar memiliki sifat akhlakul 

kharimah dan menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, 

maupun orang lain serta menjadi seorang muslim yang taat dan takwa. 

Begitupun bagi seorang murid tidaklah ilmu yang ia peroleh dari 

gurunya mampu bermanfaat tanpa akhlak terhadap gurunya. Karena 

keberhasilan ilmu dalam diri murid adalah ketika sebagai murid dapat 

menerapkan akhlak terhadap gurunya dengan baik dan ikhlas, agar ilmu yang 

mereka peroleh dapat bermanfaat baik dunia maaupun akhirat. 

 

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Yusuf Ayat 4-6  Dengan 

Kompetensi Pendidik dan Akhlak Peserta Didik 



 

 

Untuk mengetahui keterkaitan nilai pendidikan dalam surat yusuf ayat 

4-6 dengan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik, maka perlu kita 

mengetahui nilai pendidikan dalam surat yusuf ayat 4-6  dan paham terkait 

kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik. 

Nilai pendidikan yang dimaksudkan disini yaitu, nilai-nilai yang 

dianggap bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai sesuatu yang baik yang 

dapat dilaksanakan. Dalam kisah yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 4-6 

ini diperoleh nilai-nilai pendidikan yang perlu dipahami dan diterapkan oleh 

pendidik dan peserta didik dalam dunia pendidikan. Maka dapat kita peroleh 

nilai-nilai pendidikan oleh nabi Ya‟qub sebagai seorang pendidik dan nabi 

Yusuf sebagai peserta didik, yaitu : Sikap terbuka antara ayah dan anak, 

spiritual, kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, sabar dan ikhlas, 

penghormatan, rendah hati, toleransi, kedamaian, solidarotas tinggi, dan 

tanggung jawab. 

Inilah beberapa nilai-nilai pendidikan yang perlu dimiliki oleh pendidik 

dan akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam pendidikan tidak 

hanya peran pendidik saja untuk tercapainya pendidikan itu, namun seorang 

peserta didik sebagai penuntut ilmu perulah akhlak dalam menuntut ilmu 

terutama akhlak terhadap gurunya. Maka peran pedidik dan peserta didik 

haruslah seimbang agar tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat berjalan 

secara lurus dan maksimal. 

1. Relevansi nilai-nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 dengan 

Kompetensi Pendidik 



 

 

Seorang guru hendaknya selalu mencoba untuk memperbaiki 

dirinya sembari memperbaiki perilaku anak didiknya. Aktivitas pendidik 

bukan semata-mata hanya menambah wawasan keilmuannya saja, tapi 

lebih luas dari pada tujuan yang paling utama adalah mendapatkan 

keridhoan dari Allah Swt. Dan membawa anak didik kepada kehidupan 

yang lebih baik. Maka dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai yang terdapat 

dalam surat Yusuf ayat 4-6 adalah adanya konsep pendidikan antara 

pendidik dan peserta didik yang hendaknya dapat diambil tauladan dan 

diterapkan dalam diri pendidik maupun peserta didik.  

Setelah mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

surat Yusuf ayat 4-6, selanjutnya penulis mencoba memaparkan 

keterkaitan dengan kompetensi pendidik. 

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, dengan 

demikian, suatu kompetensi ditunjukan oleh penampilan atau unjuk kerja 

yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya untuk mencapai suatu 

tujuan. Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang harus 

dimiliki seorang guru.  Sehingga seorang pendidik diharuskan memiliki 

beberapa kompetensi sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan 

Menteri Agama RI nomor 16 tahun 2010  tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah yang terdapat dalam pasal 16 meliputi: 

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi professional, dan kompetensi kepemimpinan. 
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Dari pemaparam diatas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya 

kompetensi pendidik akan membantu proses pembelajaran lebih terarah 

dan sistematis. Sehubungan dengan diatas setiap guru dituntut untuk 

memiliki kelima kompetensi tersebut. Keberhasilan seorang pendidik 

dalam mengajar anak didiknya dapat dilihat dari penguasaannya terhadap 

kompetensi tersebut.  

Maka jika dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam surat Yusuf ayat 4-6 dengan kompetensi pendidik memiliki 

keterkaitan, yaitu bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

surat Yusuf ayat 4-6 merupakan perwujudan nyata dari kompetensi 

pendidik, yaitu : 

Dalam kompetensi pedagogik seorang pendidik hendaknya  mampu 

mengelola menyusun serta menilai prestasi peserta didik. Hal ini 

sebagaimaan sifat tanggung jawab dan profesionalitas nabi Ya‟qub 

sebagai ayah dari nabi Yusuf. Nabi Ya‟qub mengemban tanggung jawab 

terhadap kesebelas anaknya dengan memberikan pendidikan baik dunia 

dan akhirat. Hal ini harus mampu diterapkan oleh seorang pendidik yang 

mengemban tanggung jawab terhadap para peserta didiknya atas 

tugasnya mengelola pembelajaran dengan baik. Inilah sikap professional 

bagi pendidik dalam pekerjaanya, seorang guru hendaknya mampu 

mengenali kemampuan dirinya sebagai pendidik sehingga dia dituntut 

bertanggung jawab mengelola ataupun menyusun pembelajaran bagi 

peserta didik. 



 

 

Selanjutnya, kompetensi kepribadian  dimana seorang pendidik 

memiliki kepribadian yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat. Sebagaimana nabi Ya‟qub seorang ayah 

yang memiliki kepribadian bijaksana, rendah hati, adil, memiliki kasih 

sayang yang tulus, cinta akan keluarganya, sabar dan ikhlas. Inilah 

kepribadian yang mulia yang dipraktikan dalam kehidupan 

berkeluarganya dalam surat Yusuf ayat 4-6. 

Adapun dalamkompetensi sosial yang harus dimiliki seorang 

pendidik dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efesien 

dengan peserta didik, sesame guru, orang tua/wali murid dan masyarakat. 

Dapat kita lihat dari solidaritas sosial dan toleransi yang dimiliki oleh 

nabi Ya‟qub dan nabi Yusuf sebagai suri tauladan yang patut dicontoh. 

Kompetensi professional merupakan kemampuan pendidik dalam 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Maka seorang 

pendidik harus memiliki kompetensi profesioanal sebagi salah satu syarat 

wajib yang harus dimiliki seorang pendidik. Sebagaimana nabi Ya‟qub 

dan nabi Yusuf yang diberi wahyu sebagai seorang nabi memiliki tugas 

yang luar biasa dalam mendakwahkan wahyu Allah. Mereka tau apa yang 

harus disampaikan dan tetap professional dalam menjalankan amanah 

yang diberikan. Penulis mengaitkan hal ini relevan dengan sifat 

profesionalitas seorang pendidik. Bahwa seorang pendidik harus 

professional dalam bekerja dan mengemban amanahnya sebagai seorang 

pengajar. 



 

 

Terakhir, kompetensi kepemimpinan merupakan kemampuan 

menjadi innovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor 

dalam pengalaman pembelajaran. Nabi Ya‟qub sebagai pemimpin 

keluarga menjadi sosok ayah yang bijaksana, adil, dan mampu menjadi 

ayah yang bertanggung jawab. Nabi Ya‟qub menjadi sosok yang dekat 

dengan aknaknya sebagaimana nabi Yusuf selalu bercerita apa yang 

terjadi pedannya dan nabi Ya‟qub meberikan solusi atas masalah yang 

dihadapinnya. Selain pemimpin keluarga nabi Ya‟qub adalah pemimpin 

umat  yang amanah dan patuh kepada Tuhannya. 

2. Relevansi nilai-nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 dengan 

akhlak peserta didik 

Sebagai seorangpeserta didik yang hendaknya menuntut ilmu untuk 

dapat memperbaiki dirinya dan untuk menjadikan ilmu sebagai bekal di 

masa depan. Aktivitas belajar peserta didik haruslah paling utama adalah 

untuk kebaikan dunia dan akhiratnya atas ridho Allah Swt. Perlulah adab 

dan akhlak dalam menuntut ilmu baik terhadap ilmu itu sendiri maupun 

kepada guru yang meberikan wawasan terhadapnya.  

Setelah mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

surat Yusuf ayat 4-6, selanjutnya penulis mencoba memaparkan 

keterkaitan dengan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik dalam 

pendidikan.  

Akhlak peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan 

dalam proses pembelejaran baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sebagaimana juga dijelaskan bahwa setiap peserta didik harus memiliki 



 

 

dan berperilaku dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam,dengan 

adanya akhlak pada diri peserta didik akan membantu mempermudah 

bagi peserta didik dalam menyerap ilmu yang didapatkanya dari seorang 

pendidik. Keberhasilan peserta didik bukan hanya dari kemampuan 

kompetensi seorang pendidik dalam mengajar anak , namun juga terdapat 

akhlak yang santun dalam menuntut ilmu pada diri peserta didiknya. 

Maka jika dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam surat Yusuf ayat 4-6 dengan akhlak pendidik memiliki keterkaitan, 

yaitu bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Yusuf 

ayat 4-6 merupakan perwujudan nyata dari akhlak seorang pencari ilmu, 

seperti berikut ini :   

Setiap peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran 

sebelum menuntut ilmu, yaitu menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela 

dan menanamkan sifat-sifat terpuji dalam dirinya yang sesuai dengan 

nilai yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 4-6, yaitu rendah hati, 

sabar dan ikhlas, terbuka dengan pendidik, bertoleransi antar teman dan 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

Hendaklah tujuan belajar itu ditujukan untuk menghiasi ruh dengan 

sifat keutamaan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan bukan untuk 

bermegah-megah dan mencari kedudukan. Jadi nilai spiritual harus 

tertanam dalam diri peserta didik yang didapatkan atas ajaran orang 

tuannya dirumah dan gurunya di sekolah untuk mengenal Tuhannya 

dengan baik. Seperti nabi Ya‟qub mengenalkan Tuhan kepada nabi 

Yusuf agar senantiasa mengingat Tuhannya dimanapun dan kapanpun.  



 

 

Peserta didik tidak menganggap rendah sedikitpun pengetahuan 

pengetahuan apa saja karena ia tidak mengetahuinya, tetapi ia harus 

mengambil bagian dari tiap-tiap ilmu yang pantas baginya, dan tingkatan 

yang wajib baginya. Seperti nabi Yusuf yang terbuka kepada ayahnya 

dengan menceritakan mimpinya kemudia nabi Ya‟qub memberikan 

penjelasan atas mimpinya itu. Nabi Yusuf sangat menghargai dan 

melakukan apa yang seperti ayahnya jelaskan. 

Peserta didik wajib menghormati pendidiknya seperti nabi Yusuf 

yang sangat menghargai dan menghormati ayahnya nabi Ya‟qub. Ia 

sangat patuh dan sayang tehadap ayahnya. Ini menunjukan bahwa peseta 

didik haruslah menghormati pendidiknya. Tak hanya pendidik sebagai 

peserta didik harus menghormati orang yang lebuh tua baik di likungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. 

Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh serta 

tabah dan ikhlas dalam belajar, seperti nabi Yusuf yang selalu ikhlas 

dalam berbagai ujian. Karena dengan keikhlasan ilmu yang diperoleh 

akan mendapatkan keridhoaan-Nya serta dapat bermanfaat di Dunia dan 

Akhirat. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari kajian yang telah dilakukkan dalam bab sebelumnya, dapat diambil 

beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 adalah nilai-nilai pendidikan 

yang dimiliki oleh kisah antara nabi ya‟qub dan nabi Yusuf. Yang mana 

salah satu kisah dalam al-Qur‟an yang dijadikan pelajaran dan terdapat 

nilai-nilai pendidikan yang terkandung. Dalam surat Yusuf ayat 4-6 

banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil yang dapat dijadikan 

sebagai acuan kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik agar terjalin 

pola pendidikan yang ideal antara pendidik dan peserta didik. Nilai-nilai 

pendidikan diantaranya, Sikap terbuka antara ayah dan anak, spiritual, 

kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, sabar dan ikhlas, penghormatan, 

rendah hati, toleransi, kedamaian, solidarotas tinggi, serta tanggung 

jawab. 

2. Dari hasil analisis nilai-nilai pendidikan dalam surat Yusuf ayat 4-6 dan 

kompetensi pendidik dan akhlak peserta didik  memiliki keterkaitan yang 

relevan. Bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat 

Yusuf ayat 4-6 merupakan perwujudan nyata dari kompetensi yang harus 

dimiliki pendidik dengan akhlak peserta didik terhadap gurunya. Kisah 

nabi Ya‟qub dan nabi Yusuf dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

dalam pendidikan untuk dapat mewujudkan pendidikan yang ideal. 
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B. Saran 

Diharapkan pembaca mampu mengambil hikmah dan pelajaran di 

dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi lembaga formal dapat dijadikan referensi, tolak ukur, menjadikan 

bahan masukan, dan kontribusi khazanah keilmuan sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penerapan proses belajar 

mengajar. 

2. Bagi Pendidik dapat menambah pengetahuan bagi seorang pendidik 

tentang konsep pendidikan yang dicontohkan oleh nabi dalam al-

Qur‟an, dan selanjutnya dapat diterapkan oleh pendidik dalam 

mendidik, membimbing peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang dicita-citakan serta dibaca berulang-ulang untuk 

diamalkan. Agar menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya dan 

lingkungan sekitar. 

3. Bagi peserta didik dapat menambah pengetahuan bagi peserta didik 

dalam memperdalam pelajaran akhlak terhadap pendidiknya, sebagai 

pengetahuan dalam berakhlak terhadap pendidik, serta agar 

tercapainnya peserta didik yang berkarakter. 
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