
 

1 
 

METODE PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 

ANAK, KAJIAN SURAT AL-KAHFI AYAT 60-

82 dalam TAFSIR AL-MARAGHI KARYA 

AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI 
 

 

SKRIPSI 
 

 
 

 

OLEH: 

USWATUN KHASANAH ALKHUDORIAH 

NIM : 210315113 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

JULI 2019 

 



2 
 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

ABSTRAK 
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Maraghi  Karya Ahmad Mustafa AL- 
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Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Ahmad Nukman Hakiem., M. Ag 

Kata Kunci: Metode, Pembentukan, Kepribadian anak  

 

 Al-Quran merupakan sumber sekaligus pedoman 

dari segala ilmu pengetahuan,  didalam al-quran banyak 

sekali dijelaskan tentang pentingnya pendidikan, setiap ayat 

dari Al-Quran memiliki makna yang berarti yang bisa 

diambil sebagai pedoman dalam pendidikan, dan nilai yang 

terkandung dalam al- quran merupakan pembelajran bagi 

siapapun yang mempelajarinya salah satunya yang terdapat 

dalam surat Al- Kahfi ayat 60-82 yang disitu menjelaskan 

tentang pentingnya metode pendidikan.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang 

terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 untuk 

membentuk kepribadian anak, yang mana melihat fenomena 

yang terjadi saat ini banyak sekali terjadi penurunan sikap 

peserta didik. Yang diaharapkan dengan penelitian ini dapat 

diimplementasikan dalam proses  pendidikan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembentukan 

kepribadian anak dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82  dalam 

tafsir al-maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, (2) 

Apa metode yang terdapat dalam suarat Al-Kahfi ayat 60-82 
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dealam tafsir Al-maraghi karya Ahmad Mustafa al-maraghi, 

(3) Apa hikmah yag terdapat surat Al-Kahfi ayat 60-82 

dalam tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-maraghi . 

Penelitian ini penelitian pustaka, penulis berusaha 

meneliti dengan mengikuti cara dan alur tokoh serta 

menjelaskan inti, hakikat dan hikmah yang terdapat dalam 

teks. Selain itu juga menggunakan tafsir maudhu‟I yaitu 

pembahasan berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat 

dalam al-quran.Dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenahi hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. 

Hasil dari penelitian ini bahwa metode yang 

terkandung dalam surat Al- Kahfi ayat 60-82 untuk 

membentuk kepribadian anak dalam tafsir al-maraghi adalah 

metode uswah hasanah,  metode nasihat, metode discovery 

inquiry, dan metode hukuman   
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Sistem Transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan 

pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

 Q = ق  Z = ز  ` = ء

 K = ك  S = س  B = ب

 L = ل  Sy = ش  T = ت

 M = م  Sh = ص  Ts = ث

 N = ن  Dh = ض  J = ج

 W = و  Th = ط  H = ح

 H = ه  Zh = ظ  Kh = خ

 Y = ي  ` = ع  D = د

     Gh = غ  Dz = ذ

     F = ف  R = ر

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) 

digunakan tanda ( ¯ atau ˆ ) di atas vocal â, î, dan û.  

3. Bunyi hidup ganda/diftong ditransliterasi dengan 

menggabung dua huruf "ay" dan "aw". 

Contoh : 

Bayna, alayhim, qawl, mawdhû'ah 

4. Kata-kata yang ditransliterasi dan kata dari bahasa asing 

yang belum teserap menjadi bahasa baku bahasa 

Indonesia harus dicetak miring, kecuali untuk nama 

orang atau lembaga. 
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5. Bunyi hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam 

transliterasi; transliterasi hanya berlaku pada huruf 

konsonan akhir. 

Contoh : 

Inn al-dîn bukan inna al- dîna; 'ind Allâh bukan 'inda 

Allâhi. 

6. Kata yang berakhir dengan tâ' marbûthah dan 

berkedudukan sebagi sifat (na't) dan idhâfah 

ditransliterasikan dengan "ah" sedangkan mudhâf 

dengan "at". 

Contoh :  

Sunnah sayyi'ah dhawâbith al-qirâ'ah 

7. Kata yang berakhir dengan yâ'musyaddadah(ber-tasydîd) 

ditransliterasikan dengan î;jika î diikuti dengan tâ' 

marbûthah, transliterasinya adalah îyah; jika berada di 

tengah yâ' musyaddadah ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh : 

Al-Ghazâli, al-Nawâwî 

IbnTaymîyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah 

Sayyid, muayyid, muqayyad  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Diantara kemurahan Allah terhadapa manusia, 

adalah Allah tidak hanya memberikan fitrah yang suci 

yang dapat membimbing manusia kedalam kebaikan. 

Allah juga mengutus seorang rasul  dari masa ke masa 

yang masing-masing rasul tersebut dibekali kitab 

sebagai pedoman dalam menyampaikan syariat islam 

yang dibawanya. 

Dikutip dari Abudin Nata dalam bukunya 

Pendidikan  Prespektif Al-quran , Abd. Wahab Alkhậlaf 

mengemukakan bahwa pengertian Al- quran adalah  

firman Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat 

Jibril kepada hati Rasululah SAW.Pedoman  bagi 

kehidupan manusia serta hidayah bagi orang yang 

berpedoman padanya, sertahidayah bagi seseorang yang 

berpedoman kepadanya, menjadi sarana mendekatkan 

diri kepada Allah bagi seseorang yang membacanya. 

Yang disampaikan kepada kita secara mutawatirbaik 

dari segi tulisan maupun ucapanya dari generasi 

kegenerasi yang lain terpelihara dari berbagai perubahan 

dan pergantian .
1
 

Lahirnya Al-Quran yang demikian itu telah 

memberi pengaruh bagi lahirnya berbagai konsep yang 

diperlukan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. 

                                                           
1
 Abudin Nata, Pendidikan dalam Prespektif Al-Quran, 

(Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2005), 1 
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Kaum muslimin sendiri dalam memahaminya 

membutuhkan banyak sekali sumber yang baik dari ilmu 

tafsir, hadist , ilmu alat seperti shorf,nahwu dan 

balaghah dan berbagai macam  disiplin ilmu yang dapat 

mengantarkan pada pemahaman alquran . dari sekian 

banyaknya permasalahan yang terdapat dalam Al-quran 

yang menjadi fokus kajian permasalahan adalah 

Alquran. 

Menurut Shalah  al-Khalidi, kisah-kisah dalam 

Al-quran membuktikan kepada manusia bahwa apa yang 

dibawa oleh nabi Muhammad SAW merupakan 

kebenaran wahyu Allah bukan berdasarkan hawa 

nafsunya selain itu merupakan pelajaran bagi manusia 

untuk mengikuti segala kebaikan dan menjauhi segala 

keburukan yang terdapat dalam kisah-kisah alquran 

tersebut.
2
 

Dari berbagai macam kisah Al-quran penulis 

tertarik pada kisah antara seorang guru dan murid yakni 

Nabi Khidir dan Nabi Musa yang terdapat dalam surat 

Al-Kahfi ayat 60-82. Penulis melihat bahwa kisah ini 

memiliki beberapa kandungan pendidikan diantaranya 

nilai pendidikan, tujuan pendididkan dan juga metode 

pendidikan. 

Surat Al-Kahfi termasuk golongan surat 

makiyyah yang diturunkan di kota Makkah, surat Al- 

Kahfi merupakan salah satu surat yang memiliki banyak 

keutamaan salah satunya ketika dibaca pada hari Jumat, 

                                                           
2
 Shalah Al- Khalidy, Kisah- Kisah Al- Quran Pelajaran  

Orang-orang  Terdahulu,  (Jakarta: Gema Insani Press,2000), 5  
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hal ini dijelaskan pada salah satu hadist shohih yang 

artinya “barang siapa memabaca surat Al- Kahfi pada 

hari Jumat, maka dipancarkannya cahaya sejauh antara 

dirinya dan baitul „ậtiq (HR: Sậ‟id al- khudri RA)
3
 

Muhammad Bakar ismail dalam bukunya fiqih 

Al- wậdih menjelaskansalah satu keutamaan membaca 

surat Al- Kahfi adalah terhindar dari fitnah Dajjal, 

mendapatkan ridho dari Allah, dijaga dari ganguan 

setan, dan disinari cahaya kebaikan. 

Pendidikan secara umum menurut Mukhlison 

Efendi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepda anak sehingga 

timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut 

mencapai kedewasaan dan yang dicita-citakan dan 

berlangsung terus-menerus
4
. 

Pendidikan dapat mengembangkan berbagai 

aspek kepribadian. Pendidikan tidak hanya berlangsung 

didalam kelas namun pendidikan juga berlagsung diluar 

kelas selain itu pendidikan tidak hanya yang bersifat 

formal akan tetapi dengan non formal maka metode 

yang digunakan tidak hanya yang berkaitan dengan 

kelas akan tetapi dapat menggunakan metode-metode 

yang dapat diterima oleh murid dengan mudah. 

Ada tiga  term yang digunakan para ahli untuk 

menunjuk istilah pendidikan dalam islam yaitu ta’lim , 

                                                           
3
Nurwadjah Ahmad,  Tafsir Surah Al-Kahfi, (Bandung: Marja, 

2010), 172 
4
 Mukhlison Efendi, Ilmu Pendidikan , (Ponorogo: Stain PO 

Press,2008), 4 
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tarbiyah dan ta’dib.namun menurut  Hamka hanya ada 

dua istilah dari ketiga istilah tersebut yaitu  ta’lim 

(proses pentrasferan dari pengetahuan)dan tarbiyyah 

(bertanggungjawab, memelihara,mengembangkan, 

membesarkan,dan  menumbuhkan)
5
 

Istilah  pendidikan biasanya diarahkan  pada 

pembinaan watak, moral, akhlak , kepribadian atau lebih 

mengarah pada afektif.selain itu pendidikan diperluas 

cakupanya sebagai aktifitas dan fenomena sebagaimana 

yang dikatakan oleh muhaimin. Menurutnya pendidikan 

merupakan suatu aktifitas berati merupakan  uapaya 

yang dilakukan secara sadar untuk membantu seseorang 

atau sekelompok orang dalam mengembangkan 

pandangan hidup ( bagaimana orang akan menjalani dan 

memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup 

dan keterampilan hidup baik yang manual ataupun yang 

besifat mental dan sosial.sedangkan pendidikan sebagai 

fenomena adalah perjumpaan dua orang atau lebih 

dampaknya adalah berkembangnya suatu  pandangan  

hidup , sikap hidup atau keterampilan hidup pada salah 

satu atau beberapa pihak.
6
 

Melihat pengertian pendidikan diatas dapat 

dipahami bahwa pendidikan adalah proses yang 

mempunyai tujuan, sasaran, dan objek. Pendidikan juga 

menuntut adanya langkah-langkah yang secara bertahap 

                                                           
5
 Samuel nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual  dan 

Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 

105 
6
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam,(Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,2004), 37 
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harus dilalui berbagai kegiatan pendidikan dan kerja 

pendidikan harus mengikuti aturan penciptaan dari Allah 

SWT. Dengan tujuan pembentukan kepribadian yang 

utama. 

 Seorang pendidik memiliki tangung jawab yang 

besar dikarenakan dia tidak hanya mengajar melainkan 

mendidik. Mendidik tidak hanya dari segi kognitif akan 

tetapi juga afektif dan juga psikomotorik . terlebih 

afektif  sangat diperlukan terlebih dalam proses 

pembentukan kepribadian anak. Agar seorang murid 

tidak cerdas secara kognitif akan tetapi darisegi afektif 

juga baik . 

Fenomena saat ini kepribadian anak ( murid 

)sangat rendah mereka kurang menjunjung tinggi nilai 

kejujuran contoh kecilnya adalah mencontek hal 

mencontek saat ini sudah mengakar pada  seorang anak ( 

murid ) . ketika merasa tidak mampu mengerjakan tugas 

dari guru mereka dengan mudahnya mencontek hasil 

pekerjaan teman sekelasnya. Hal ini tentu sangat 

memprihatinkan apabila dibiarkan saja akan berdampak 

pada kepribadiannya ketika sudah dewasa nanti padahal 

generasi mudalah yangakan menjadi penerus bangsa ini. 

Dalam melaksanakan pendidikan islam, peran 

pendidikan sangat penting karena ia yang bertanggung 

jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut itulah 

sebabnya islam sangat menghargai dan menghormati 

orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bertugas 

sebagi pendidik.pendidik memiliki tugas yang sangat 

mulia, sehingga islam m emandang pendidik sebagai 

seseorang yang memiliki derajat mulia dibandingkan 
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dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu 

pengetahuan.  

Disamping itu dalam upaya mengembangkan 

ilmu penegtahuan ditengah-tengah masayarakat telah 

berdiri banyak sekali lembaga - lembaga islam yang 

bergerak didunia pendidikan. Hal ini terlihat dengan 

banyak berdirinya sekolah dari tingkat dasar sampai 

perguruan tinggi. Islam menginginkan manusia secara 

individu atau masyarakat yang berpendidikan. Individu 

yang berpendidikan adalaha individu yang berilmu, 

memeiliki keterampilan, berakhlak mulia, 

berkebribadian luhur, berintregrasi, berinteraksi dan 

bekerjasama untuk memanfaatkan alam semesta  dan 

isinya untuk kesejahteraan manusia dibumi. 

Melihat fungsi dan tujuan pendidikan diatas, 

maka tenaga pendidik (guru) memiliki tenggung jawab 

yang besar dalam membina manusia-manusia yang 

berkualitas, cerdas dan tanggung jawab atas bagsa dan 

agama, terutama tanggung jawab atas moral dan tingkah 

laku peserta didik. Dalam komponen islam guru 

merupakan komponen yang sangat penting karena guru 

merupakan subjek dalam proses pendidikan tanpa 

adanya guru maka tidak akanada proses pendidikan.  

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam 

mendidik dan menyampaikan materi seorang guru tentu 

memerlukan metode yang baik dan tepat sehingga akan 

terlaksana secara optimal. Namum para guru pada 

umumnya menggunakan metode ceramah yang mana 

murid merasa bosan dan tidak tertarik terhadap materi 

yang dibahas dan dijelaskan. Dan untuk saat ini mulai 
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terdapat beberapa metode yang inovatif dan kreatif hal 

ini demitersampaikan pembelajaran  kepada murid agar 

afektif dan menyenangkan.  

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa salah satu 

permasalahan penting dalam dunia pendidikan adalah 

metode pendidikan. Dimana metode pendidikan ini 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi 

murid, hendaknya seorang guru menggunakan metode 

pendidikan yang mengarahkan murid untuk mengetahui 

pelajaran dari hasil istinbat agar murid mempelajari ilmu 

secara runtut setahap demi- setahap. 

Metode pendidikan sangat penting untuk 

mencapi tujuan atau sasaran yang diinginkan. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenahi metode pendidikan yang dapat membentuk 

kepribadian anak ( murid ) 

Menurut Abudin Nata dalam bukunya prespektif 

islam tentang strategi pembelajaran, metode adalah cara-

cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam 

meyampaikan suatu gagasan, pemikiran atau wawasan 

yang tersusun ssecara sistematik dan terencana serta 

didasarkan pada teori dan konsep tertentu.
7
 

Begitu pentingnya metode pendidikan dalam 

proses pembelajaran Allah SWT telah memberi contoh 

yang nyata dalam Al- Quran, kisah yang 

menggambarkan akan hal tersebut adalah kisah yang 

terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 60- 82 atas dasar 

                                                           
7
 Abudin Nata, Prespektif islam Tentang Strategi 

Pembelajaran, (Jakarta : kencana , 2009), 175 
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permasalhan tersebut, maka surat Al- Kahfi ayat 60-82 

perlu diteliti lebih dalam dengan mengutip beberapa 

penafsiran untuk mendapatkan pemahaman tentang 

peranan pendidikan dalam membimbing anak didiknya 

sehingga tujuan pendidikan  dapat tercapai dengan baik 

dan maksimal. 

 Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang 

dipaparkan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut dengan judul “ Metode Pembentukan 

Kepribadian Anak, Kajian Surat AL-Kahfi Ayat 60-

82 dalam Tafsir AL- Maraghi Karya Ahmad 

Mustafa Al- Maraghi” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan judul skripsi diatas dapat ditarik  

identifikasi permasalahn sebagai berikut : 

1. Pembentukan kepribadian anak belum sepenuhnya 

didasarkan pada ayat Al-quran. 

2. Pendidikan masih mengutamakan ranah kognitif. 

3. Metode pendidikan yang belum tepat dalam proses 

pembelajaran. 

  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut 

sekaligus guna memfokuskan kajianpenelitian ini 

penulis membatasi masalah pada: Pembentukan 

kepribadian anak terkhusus dalam pendidikan agama 

islam belum sepenuhnya didasarkan pada kajian ayat Al-

quran 
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D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiman pembentukan kepribadian anak( Anak-

anak akhir)  berdasarkan surat Al-kahfi ayat 60-82 

dalam tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-

Maraghi ? 

2. Apa saja metode pendidikan yang dapat membentuk 

kepribadian anak berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 

60-82 dalam Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad 

Mustafa Al-Maraghi ? 

3. Hikmah apa yang terkandung dalam surat Al-Kahfi 

ayat 60-82 dalam Tafsir Al-Maragi karya Ahmad 

Mustafa  Al-Maraghi ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakanya penelitian ini adalah:. 

1. Mengetahui bagaimana cara pembentukan 

kepribadian anak berdasarakan surat Al- Kahfi ayat 

60-82 dalam tafsir al-maraghi karya Ahmad Mustafa 

Al-maraghi. 

2. Mengetahui apa saja metode yang dapat digunakan 

untuk pembentukan kepribadian anak berdasarkan 

surat al-kahfi ayat 60-82 dalam tafsir al-maraghi 

karya Ahmad Mustafa Al-maraghi 

3.  Mengetahui hikmah yang terkandung dalam surat 

Al-Kahfi ayat 60-82 
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F. Manfaat penelitian  

Beberapa manfaat penelitian adalah sebagi 

berikut: 

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan  

2. Dapat menambah kontribusi dalam penulisan karya 

ilmiah  berikutnyakhususnya dalam bidang 

pendidikan. 

3. Penulisan ini merupakan langkah awal dan dapat 

ditindak lanjuti oleh penulis. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing 

babnya berkaitan antara satu dengan yang lain  yaitu:  

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini 

diuraikan gambaran global tentang isi penulisan skripsi 

ini meliputi: latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas landasan teori: bab ini 

terdiri dari metode pendidikan, dan pembentukan 

kepribadian anak.  

Bab ketiga membahas tentang metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: objek 

dan waktu penelitian, metode penulisan, fokus penelitian 

dan prosedur penelitian. 

Bab keempat mebahas tentang kajian surat Al-

Kahfi ayat 60-82 dalam membentuk kepribadian anak 

dalam tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-

Maraghi,  metode yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, 



24 
 

 

dan juga hikamah –hikmah yang terdapat dalam surat 

alkahfi ayat 60-82. 

Baab kelima dalah penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran- saran dari penulis. 

 

H. Objek dan Waktu Penelitian  

Objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

metode yang terdapat dalam surat Al-Kahfi untuk 

membentuk kepribadian anak sedangkan waktu 

penelitian dilakukan pada semester VIII ( Delapan) 

tahun 2019. 

 

I. Metode Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian 

tersebut bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut 

pandang atau prespektif seorang tokoh. 

Menurut sugiyono Metode penelitian kualaitataif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada 

objek yang alamiah,( sebagai lawanya adalah 

eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

triangulasi ( gabungan), analisis data bersifat induktif 

kualitatif dan hasil penenlitian kualitatif lebih 

menekankan pada makna dari pada generalisasi.
8
 

 

                                                           
8
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitafi, dan 

R&D, ( Bandung: Alvabeta), 9 
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J. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul, maka penulis memfokuskan 

kajian pada metode pendidikan yang terdapat didalam 

surat Al-Kahfi ayat 60-82 dalam pembahasan ini penulis 

lebih fokus membahas tentang empat macam metode 

yang terdapat didalam surat Al-kahfi ayat 60-82 yaitu 

meliputi metode uswah hasanah,nasihat, inquiry 

learning dan hukuman   

 

K. Posedur Penelitian  

Jenis penelitian adalah libraray research atau 

penulisan berdasarkan literature dan 

dokumentatasi.Menurut Afifudin dalam bukunya metode 

penelitian kualitatif library research yaitu teknik 

pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan 

pebemuan bukti-bukti, metode ini merupakan metode 

pengumpulan yang bersasl dari sumber non manusia
9
. 

Dengan demikian penelitian dilakukan melalui 

hasil studi terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan 

mengenahi pembahasan baik yang bersumber dari buku-

buku ilmiyah, kitab-kitab klasik berupa kitab tafsir dan 

juga didukung oleh buku-buku pendidikan sedangkan 

menegenahi metode pembahasan penulisan 

menggunakan metode deskriptif ananlisis yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Dikarenakan jenis penelitian adalahlibrary 

research maka penulis mengumpulkan data dari 

                                                           
9
 Afifudin dan beni ahmad saebani, metode penenlitian 

kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 140-141 
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buku-buku yang menjadi rujukan utama dalam 

penenlitian ini adalah : 

a. Terjemah tafsir al-maraghi 

b. Tafsir al-misbah 

c. Terjemah tafsir Al-kahfi  

d. Terjemah tafsir  Ibn Katsir  

e. Pembentukan kepribadian anak: peran 

moral,intelektual, emosional dan sosial sebagai 

wujud membangun jati diri  

f.  Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam 

g. Prespektif Islam Tentang Metode Pendidikan  

 

2. Analisis data  

Analisis pada penelitian ini menggunkan 

analisis isi (content Analisys).Content Analisys  

adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang 

untuk mengkaji informasi yang terekam
10

.  

Analisis data dilakuakan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang paling penting untuk dipelajari, 

sehingga dapat membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan orang lain
11

. 

Langkah-langkah penelitian analisisi isi: 

a. Penetapan design atau model penelitian  

b. Pencarian data pokok atau data primer 

                                                           
10

 Michael H.Walizer, Metode Penelitian dan  Analisis 

Penelitian , (Jakarta: Erlangga, 1991), 48 
11

Buku Penulisan Skripsi,(Ponorogo: Jurusan Tarbiyah IAIN  

Ponorogo, 2018), 58 
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c. Pencarian pengetahuan konstektual agar 

penelitian yang dilakukan tidak hampa, tetapi 

terlihat saling kait-mengait dengan faktor- faktor 

lain.
12

 

Hal pertama yang penulis lakukan adalah 

mengumpulkan tafsiran surat alkahfi ayat 60-82 

dalam tafsir al-maragi karya hamad Mustafa al-

maraghi, kemudian mengutip tafsir dari mufasir lain 

seperti karya Ahmad Qurais Shihab dan yang lainya, 

setelah selasai penulis menganalisis dengan materi 

yang akan diabahas setelah itu penulis memberi 

tanggapan mengenahi hasil penenlitian. 

 

3. Penariakan kesimpulan  

Setelah dilakuakn reduksi data, langkah 

selanjutnya dalah penarikan kesimpulan dari data 

yang telah diperoleh selanjutnya dinarasikan untuk 

diambil kesimpulan. 

 

                                                           
12

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani,  Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 168  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Acuan Teori 

1. Metode Pendidikan 

a. Pengertian Metode  

Secara harfiah metode berasal dari kata  

method yang berarti cara, yang secara umum 

memiliki pengertian suatu cara kerja yang 

sistematik dan umum
13

.  

Metode dapat diartikan sebagai alat yang 

dapat digunakan sebagai suatu proses pencapaian 

tujuan.alat ini akan tepat apabila digunakan 

sesuai kpasitas dan fungsi alat tersebut
14

. 

Sedangkan Ahmad Tafsir dalam bukunya 

Metodelogi Pengajaran Agama Islam 

menjelaskan bahwa metode adalah istilah yang 

digunakan untuk mengungkapkan pengertian 

cara yang paling tepat dan cepat untuk 

melakukan sesuatu. 

Berdasarkan uraian tersebut metode 

adalah suatu cara yang tepat dan cepat untuk 

mengajarkan pengetahuan. Kata tepat dan cepat 

                                                           
13

 Zakiyah Derajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 1 
14

Syahidin,menelusuri metode pendidikan dalam alquran, 

(Jakarta: Rosdakarya,2009) 
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inilah yang sering diungkapkan dengan kata 

efektif dan efisien
15

.  

Muhammad noor mengatakan bahwa 

secara teknis metode memiliki tiga pengertian  

1) suatu prosedur yang dipakai untukn 

mencapai suatu tujuan  

2) suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam 

proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu 

materi tertentu  

3) suatu ilmu yang merumuskan aturan –aturaan 

dari suatu prosedur.
16

 

Dari penjelasan berbagai referensi diatas 

dapat penulis simpulkan bahwa metode 

merupakan suatu cara yang efektif dan efisien 

yang digunakan untuk sustu pengajaran.  

b. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu uapaya yang 

dilakukan manusia untuk manusia dengan 

berbagai karakter,karakter perangkat dan 

eksistensinya
17

. 

Menurut Ramayulis istilah pendidikan 

dalam islam mengacu pada tiga term yaitu 

tarbiyyah, ta’limdanta’dib, dalam ketiga term 

                                                           
15

 Ahmad Tafsir,  Metodologi Pengajaran Agama Islam, 

(Bandung: Rosdakarya, 1995), 9 
16

Al- Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan 

Islam;pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, (Ciputat: PT Ciputat 

Press, 2005), 65 
17

Ibid., 25 
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tersebut yang populer digunakan dalam praktek 

pendidikan islam adalah at-tarbiyyah
18

.   

Berikut ini dalah beberapa pendapat dari 

berbagai sumber yang menjelaskan arti dari 

ketiga term tersebut: 

1) Al- tarbiyah  

Kata al- tarbiyyah berasal dari kata 

rabb pada dasarnya kata rabb memiliki 

banyak sekali arti akan tetapi pengertian 

dasarnya menunjukkan arti tumbuh, 

berkembang, memelihara, merawat, dan 

mengatur dan menjaga kelestarian atau 

eksistensinya. 

2) Al- ta’lim  

Kata al- ta’lim ini digunakan sejak 

periode awal pelaksanaan pendidikan islam, 

menurut para ahli kata ini lebih universal 

dibandingkan dengan al tarbiyah maupun al-

ta’dib. Rasyid Ridho mengatakan al-ta’lim 

sebagai proses trasmisi berbagai ilmu 

pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu. 

3) Al- ta’dib  

Menurut Al-rasyidin berati 

penegenalan dan pengakuan yang secara 

berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri 

                                                           
18

 Ramayulis dan Syamsul Nizar,Filsafat Pendidikan 

Islam,telaah sistempendidikan islam dan pemikiran para tokohnya,( 

Jakarta: Kalam Mulia ,2010), 84  



18 
 

 

manusia tentang tempat- tempat yang tepat 

dari segala sesuatu didalam tatanan 

penciptaan
19

.  

c. Macam-macam Metode Pendidikan 

Metode pendidikan tentunya sangat 

penting dalam proses keberhasilan  suatu 

pembelajaran.Berikut macam-macam metode 

1. Metode Ceramah 

2. Metode Tanya Jawab 

3. Metode demostrasi 

4. Metode diskusi  

5. Metode uswah hasanah 

6. Metode hukuman dan ganjaran 

7. Metode penemuan ( Discovery Inquiry) 

8. Metode Nasihat  

Berikut ini adalah penjelasan dari 

berbagai referensi tentang macam- macam 

metode: 

1) Ceramah  

Metode ceramah adalah teknik 

penyampaian pesan  yang sudah lazim 

dipakai guru disekolah ceramah diartikan 

sebagai suatu cara penyampaian bahan secara 

lisan oleh guru didepan kelas para murid 

berperan sebagai penerima pesan, 

mendengarkan, memperhatikan dan mencatat 

keterangan guru bila mana diperlukan 

                                                           
19

 Ibid.,85 
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2) Diskusi  

Metode diskusi adalah suatu cara 

materi pembelajaran dengan cara 

memperdebatkan permasalahan yang timbul 

dan saling mengadu argumentasi secara 

rasional dan objektif.cara ini menimbulkan 

perhatian dan tingkah laku anka dalam 

belajar
20

. 

3) Tanya Jawab  

Metode tanya jawab adalah cara 

penyajian pembelajaran dengan pertaanyaan 

yang dikemukakan oleh guru yang akan 

dijawab oleh siswa.dalam praktiknya metode 

tanya jawab ini dimulai dengan 

mempersiapkan pertanyaan yang diangkat 

dari bahan peajaran yang akan diajarkan, 

mengajukan pertanyaan, menilai proses tanya 

jawab yang berlangsung, damn memberi 

penegasan.
21

 

4) Demonstrasi  

 Metode demonstrasi adalah cara 

penyajian pelajaran dengan meragakan atau 

menunjukkan pada peserta didik tentang 

suatu proses, sesuatu , atau benda tertentu 

baik yang sebenarnya atau tiruanyya
22

. 

                                                           
20

 Basyarudin Usman, Metodologi pembelajaran Agama Islam, 

(Jakarta: Ciputat Press,2002), 36 
21

 Abudin Nata, Prespektif Islam Tentang Pembelajaran, 182   
22

 Zakiyah Drajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam,(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 296  



20 
 

 

5) Uswah hasanah ( Keteladanan) 

Salah satu metode pendidikan yang 

paling besar pengaruhnya bagi peserta didik 

adalah metode keteladanan ( uswah 

Hasanah).yang dimaksud keteladanan disini 

adalah suatu metode yang menggunakan 

contoh yang baik
23

. 

Dalam Al-Qur‟an kata teladan 

diproyeksikan dengan kata uswah 

yangkemudian diberi sifat di belakangnya 

seperti hasanah yang berarti baik.Sehingga 

terdapat ungkapan uswatun hasanah yang 

artinya teladan yang baik.Kata-kata uswah ini 

di dalam al-Qur‟an diulang sebanyak enam 

kali dengan mengambil sampel pada diri 

Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW., Nabi 

Ibrahim, dan kaum yang beriman teguh 

kepada Allah SWT
24

 

6) Hukuman dan Ganjaran  

Dikutip Abuddin Nata, Muhammad 

Quthb mengatakan, bila teladan dan nasihat 

tidak mampu, maka pada waktu itu harus 

diadakan tindaka tegasyang dapat meletakkan 

persoalan ditempat yang benar. Tindakan 

tegas itu adalah hukuman. 

 

   

                                                           
23

 Syahidin, Menelusuri Metode dalam Al- Quran,150  
24

 Abuddin Nata,Prespektif Islam Tentang Strategi 

Pembelajaran,183  
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7) Penemuan ( Discovery Inquiry) 

Ditinjau dari segi arti katanya 

“discover”berati menemukan dan discovery 

artinya penemuan. Sedangkan inquiry artinya 

menanyakan dan sedangkan inquiry berate 

penyelidikan
25

 

Metode penemuan adalah cara 

penyajian pelajaran yang banyak melibatkan 

siswa dalam proses- proses mental dalam 

rangka menemukan sesuatu yang diperlukan 

untuk mengembangkan, penyempurnaan 

konsep. Temuan tersebut dapat berupa inti 

sel, kecepatan, tragedy, masayarakat, 

fenomena, demokrasi dan sebagainya
26

. 

8) Nasihat 

Al-Qur‟an al-Karim juga 

menggunakan kalimat-kalimat yang 

menyentuh hati untuk mengarahkan manusia 

kepada ide yang dikehendakinya.Inilah yang 

dikenal dengan nasihat. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Abu Ahmadi, dan Joko Tri prasetyo, Strategi Belajar dan 

Mengajar,(untuk fakultas tarbiyah komponen MKDK), (Bandung: 

Pustaka Setia, 1997), 77 
26

 Ibid., 195 
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2. Pembentukan Kepribadian Anak 

a. Pengertian pembentukan  

Menurut kamus besar bahasa indonesia 

pembentukan adalah segala proses, cara , 

perbuatan yang bertujuan untuk membentuk.
27

 

b. Kepribadian anak 

1) Pengertian kepribadian  

Kepribadian adalah ciri atau sifat 

khas dari diri manusia yang bersumber dari 

bentukan –bentukan yang diterima dari 

lingkungan, misalanya keluarga pada masa 

kecil dan juga bawaan seseorang sejak 

lahir.
28

 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian 

a) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang 

terdapat dari dalam diri seseorang itu 

sendiri. Faktor internal ini biasanya dari 

faktor genetik atau bawaan.faktor genetik 

maksudnya faktor bawaan sejak lahir dan 

merupakan faktor keturunan dari salah 

satu orang tuanya atau kolaborasi antara 

keduanya.   

 

                                                           
27

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
28

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak,( Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2006), 11 
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b) Faktor Eksternal    

Faktor yang timbul dari luar diri 

seseorang tersebut. Faktor eksternal ini 

biasanya muncul dari lingkungan 

disekitarnya seperti keluarga, teman, 

tetangga, sampai pengaruh teknologi dan 

informasi seprti televisi, VCD atau media 

cetak berupa majalah dll. 

3) Tipe Gaya Kepribadian 

Dikutip Sjarkawi, Gregory membagi 

tipe gaya kepribadian menjadi 12 tipe, di 

antaranya: 

a) Kepribadian yang mudah menyesuaikan 

diri 

Seorang dengan gaya kepribadian 

yang mudah menyesuaikan diriadalah 

orang yang memandang hidup ini sebagai 

perayaan dan setiapharinya sebagai pesta 

yang berpindah-pindah. Orang tersebut 

sadar tentang penyesuaian diri dengan 

orang lain, komunikatif dan bertanggung 

jawab, ramah, santun, dan memerhatikan 

perasaan oranglain, jarang sangat agresif 

dan juga jarang kompetitif secara 

destruktif. 

Oleh karena itu pembentukan 

kepribadian dengan cara melalui 

peningkatan moral secara sadar dan 

terencana dan juga diarahkan. 
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b) Kepribadian yang berambisi 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang berambisi adalah orang 

yang memang benar-benar penuh ambisi 

terhadap semua hal. Dia menyambut 

baik.tantangan dan berkompetisi dengan 

senang hati dan sengaja. 

Oleh karena itu pembentukan 

kepribadian dengan cara memberikan 

suatu stimulus yang dapat 

membangkitkan ambisinya akan tetapi 

orang dengan kepribadian ini juga harus 

diarahkan karena dia memiliki ambisi 

dalam semua hal termasuk hal-hal 

negatife.  

c) Kepribadian yang mempengaruhi 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang mempengaruhi adalah 

orang yang terorganisasi dan 

berpengatuhan cukup yang memancarkan 

kepercayaan, dedikasi dan berdikari29. 

Pembentukan kerpibadaian lebih 

diupayakan pada tercapainya cara berfikir 

yang sistematis dalam hal moral sehingga 

terwujud nilai-nilai kepribadian yang 

searah dengan kepribadian ini.  

 

                                                           
29

Ibid., 196 
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d) Kepribadian yang berprestasi  

Seseorang dengan gaya 

kepribadian berprestasi adalah orang 

yang menghendaki kesempatan untuk 

bermain dengan baik dan cemerlang,jika 

mungkin untuk mempesonakan yang lain 

agar mendapatkan sambutan baik, kasih 

sayang, dan tepuk tangan orang lain, 

dalam hal ini berarti menerima 

kehormatan. 

Pembentukan kepribadian ini 

dengan cara melengkapai cara berfikir 

moralnya agar kebutuhannya untuk 

memperoleh dan menerimanya 

kehormatan yang diharapkanya 

memprtimbangkan terlebih dahulu 

kepentingan orang alain agar tidak 

merugikan orang lain. 

e)  Kepribadian yang Idealistis  

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang idealistis adalah orang 

yang melihat hidup ini dengan dua cara, 

yakni hidup sebagaimana nyata adanya 

dan hidup sebagaimana seharusnya 

menurut kepercayaan. Pembentukan 

kepribadaian ini dengan cara berfikir 

secara kelompok sehingga dia tidak 

memiliki keegoisan dalam dirinya. 
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f) Kepribadian yang Sabar 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang sabar adalah orang 

yanghampir tak pernah berputus asa, 

ramah tamah, dan rendah hati. Diajarang 

tinggi hati dan kasar. 

Pembentukan kepribadainya 

dengan meningkatkan perkembangan 

moral sehingga tipe kepribadaian ini 

selalu memliki keteguhan dalam hal 

menerapkan perilaku yang diambilnya. 

g)  Kepribadian yang Mendahului 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang mendahului adalah 

orang yang menjunjung tinggi 

kualitas.pembentukan kepribadian ini 

dengan cara membelaki cara berfikir 

moral yang harus dimilikinya sehingga 

mereka tidak berkehendak merugikan 

orang lain dalam upaya mewujudkan 

idealism dalam rangka mendahului orang 

lain.  

h) Kepribadian Perseptif 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian perseptif adalah orang 

yangcepat tanggap terhadap rasa sakit 

dan kekurangan, bukan hanya yang di  

dalamnya sendiri, tetapi juga yang 

dialami orang lain, meskipun orang itu 
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asing baginya. Kepribadian ini biasanya 

adalah orang yangbersahaja, jujur dan 

menyenangkan, ramah tamah dan 

tanggap, setiadan adil, seorang teman 

sejati dan persahabatannya tahan lama. 

Pembentukan kepribadaian ini 

dengan peningkatan pertimbangan moral 

dalam hal membentuk kepribadian ini 

karena moralitas yang tinggi dan 

kepekaan yang tinggi akan dapat 

memahami rasa sakit yang dimiliki orang 

lain. 

i) Kepribadian yang Peka  

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang peka adalah orang 

yangsuka termenung, berintrospeksi, dan 

sangat peka terhadap suasana jiwadan 

sifat-sifatnya sendiri, perasaan, dan 

pikirannya. Pembentukan kepribadian ini 

dengan cara meninggkatkan kualitas dan 

kuantitas sehingga ketika memiliki daya 

peka yang tinggi akan tanggap terhadapat 

pap yang dirasakan oleh lingkuknagan 

sekitarnya. 

j)  Kepribadian yang Berketetapan 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang berketetapan adalah 

orang yang menekankan pada tiga hal 

sebagai landasan dari gaya 
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kepribadiannya, yaitu kebenaran, 

tanggung jawab, dan kehormatan.  

Pembentukan kepribadian ini 

dengan peningkatan moral karena pada 

hakikatnya seseorang yang memiliki 

moral tinggi akan membentuk seseorang 

dengan kepribadian yang berketetapan 

luhur. 

k) Kepribadian yang Ulet 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang ulet adalah orang 

yangmemandang hidup sebagai 

perjalanan, atau suatu ziarahi. 

l) Kepribadian yang Berhati-hati 

Seseorang dengan gaya 

kepribadian yang berhati-hati 

adalahorang yang terorganisasi, teliti, 

berhati-hati, tuntas, dan 

senantiasamencoba menunaikan 

kewajibannya secara sosial dalam 

pekerjaansebagai warga negara atau yang 

ada hubungannya dengan masalah-

masalahkeuangan
30
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4) Pengertian anak-anak akhir  

Menurut salah satu pakar psikologi 

jhon locke anak adalah pribadi yang masih 

bersih dan peka terhadap rangsangan-

rangsangan yang berasal dari lingkungan
31

.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

anak di artikan sebagaiketurunan pertama 

(sesudah ibu bapak)
32

 

Menurut salah satu pakar psikologi 

jhon locke anak adalah pribadi yang masih 

bersih dan peka terhadap rangsangan-

rangsangan yang berasal dari lingkungan
33

.  

Sedangkan masa anak-anak akhir 

adalah merupakan masa kelanjutan dari anak-

anak awal yakni terjadi pada saat anak 

berumur 6-13 tahun. Permulaan masa anak-

anak akhir ini ditndai dengan masuknya anak 

disekolah dasar.Bagi sebagian anak hal ini 

merupakan perubahan besar dalam pola 

hidupnya, sebab masuk dikelas satu 

merupakan peristiwa penting bagi anak yang 

dapat mengakibatkan terjadinya perubahan 

dalam sikap, nilai dan perilaku.
34
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 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian,(Jakarta: Raja 

gRafindo Persada,2008), 121 
32

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
33

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian,(Jakarta: Raja 

gRafindo Persada,2008), 121 
34

 Samsunuwiyati Mar‟at, Psikologi  Perkembangan,(Bandung : 
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5) Teori pembentukan kepribadian anak  

1) Teori Psikodinamika 

Yaitu pendekatan yang pertama 

kali dikemukakan oleh freud. Teori 

psikodinamika memandang bahwa 

pikiran merupakan suatu sistem 

energi.Energi- energi biologis yang 

tersimpan dalam pikiran. 

2) Teori fenomenologi 

Teori ini berlawanan dengan teori 

psikodinamika.Teori fenomenologi ini 

lebih memperhatiakan pengalaman-

pengalamn yang ada dilingkungan 

sekitar. 

3) Teori konstruk personal  

Teori ini mempelajari ide-ide 

subjektif  yang digunakan oleh mnusia 

untuk menginterprestasikan lingkungan  

mereka. Para ahli konstruk 

mengeksplorasi lingkungan bahwa 

mayoritas perbedaan indifidual yang 

digunakan untuk mengeksplorasi dunia 

mereka. 

4) Teori sosiokognitif  

Teori sosiokognitif ini mirip 

dengan teori konstruk. Para ahli 

sosiokognitif mempelajari kepribadian 

dengan cara menganalisis proses berpikir 
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yang muncul ketika manusia 

mengiterprestasikan dunia mereka
35

.             

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari penelitian 

terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 

Skripsi pertama berjudul “ Pembentukan 

Kepribadian Anak Melalui Pendidikan Teladan( Kajian 

Prespektif Irawati Istandi)” skripsi ini ditulis oleh 

Afrianti Nurrohmah, dari jurusan tarbiyah STAIN 

ponorogo tahun 2013. Intinya  Konsep pembentukan 

kepribadian menurut irawati istandi yaitu 

menghindarkan anak dari sifat penakut, meneberikan 

contoh kedisiplinan, mengajarkan empati kepada orang 

lain bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah 

dan membiarkan anak perempuan dan laki-laki bermain 

bersama untuk memebentuk sifat androgrynous yaitu 

kepribadian yang seimbang yang dimiliki oleh seseorang 

dan juga dijelaskan Dalam islam menjadikan 

kepribadian rassululah SAW sebagi teladan yang baik 

bagi pendidik dan generasi muda. Dalam pendidikan 

islam bahwa rassulullah SAW juga mengajarkan agar 

tidak menjdi pengecut, mengajrkan anak agar memiliki 

sifat dermawan dan bersedekah kepada orang lain. 

namun dalam pendidikan islam tidak mengajarkan 

                                                           
35

Carvone Daniel, Kepribadian :Teori dan Penelitian, (Jakarta: 

salemba  Hunamika,2011), 38-39     

    



32 
 

 

antara anak laki-laki dan perempuan untuk saling 

berbaur.karena telah diajarkan bahwa antara laki-laki 

dan perempuan untuk saling menjaga pandangan dengan 

menundukkan pandangan
36

. Skripsi kedua penelitian 

yang dilakukan oleh Abdul Yasir, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

yang berjudul “Nilai-nilai Motivasi Belajar Yang 

terkandung dalam kisah Nabi Musa dan Khidir ( Kajian 

Al- quran Surat Al- Kahfi Ayat 60-82). Metode yang 

digunakan adalah tahlili dan hasil penelitian nilai-nilai 

motivasi belajar yang terkandung dalam kisah Nabi 

Musa dan Khidir surat Al-Kahfi ayat 60-82 meliputi: 

pertama, adanya motivasi belajar Nabi Musa kepada 

Khidir. Kedua, terdapat peran kompetensi profesional 

guru terhadap motivasi belajar siswa.Ketiga, metode 

pemberian hukuman sebagai alat meningkatkan motivasi 

belajar.Keempat, adanya fungsi evaluasi belajar 

terhadap peningkatan motivasi belajar siswa
37

. 

Sekripsi ketiga penelitian yang dilakukan oleh 

muslih muzakky mahasiswa dari STAIN Ponorogo, 

yang berjudul “ Konsep Pendidikan Orang Dewasa 

berdasarkan Al- Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82”, hasil 

penelitian tersebut adalah kisah antara nabi musa dan 

nabi khidir menjadi teladan untuk orang dewasa, hal itu 

karena nabi musa dan nabi khidir melakukan interaksi 
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antara guru dan murid tersebut ketika sudah dewasa 

dalam kisah yang terkandung dalam surat al- kahfi 

tersebut nabi musa masuk dalam perencanaan 

pembelajaran yang mana nabi musa memeiliki 

kesungguhan dan kematangan ingin belajar dengan nabi 

khidir begitu juga dalam pendidikan orang dewasa 

suasana yang terjadi dalam pembeljaran adalah suasana 

yang menyenangkan dan menantang sebagaimana yanga 

diceritakan dalama kisah nabi musa dan khidir 

tersebut.sedangkan metode pembelajaran yang 

terkandung didalam surat al-kahfi ayat 60-82  ini terjadi 

ketika nabi khidir menyampaikan materi kepada nabi 

musa tidak secara tulisan namun langsung dalam 

prakteknya. Sehingga nabi musa langsung melihat 

kejadian yang dilakukan oleh nabi khidir secara 

langsung. 

Skripsi keempat penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad iqbal shidiq fakultas ilmu dan keguruan dari 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015  yang 

berjudul “ startegi pembelajran afektif dalam kisah nabi 

musa dan nabi khidir (telaah surat al-kahfi ayat 60-82 ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nabi khidir 

mempunyai startegi pembelajaran dengan memberikan 

syarat, yaitu jangan menayakan Sesutu apapun sebelum 

khidir sendiri yang menjelaskan strategi mtersebut 

mengantarkan keberhasilan nabi musa denga 

dibuktikanya dengan terbuktinya langkah-langkah dari 

ranah afektif. Yang petama receiving  bahwa mus peka 

terhadap apa yang diperlihatkan olh khidir dihadapanya 

dalam bentuk penolkan tau tidak setuju dengan tindakan 
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khidir. Yang kedua  responding reaksi sepontan musa 

ketika melihat kejadian dalaam rangka mengetahui 

sesuatu hal yang lebih mendalam. Yng ketiga valueing 

yang mana musa menilai sendiri apa yang dilihatnya 

dalam perjalanan bersama nabi khidir walaupun 

penilaiannya berubah setelah mengetahui penjelsan nabi 

khidir.  

Dari hasil  revew kedua skripsi tersebut ada 

perbedaan dan juga persamaan dari skripsi penulis. Dari 

skripsi pertama skripsi dari afrianti nurrohmah memiliki 

kesamaan sama-sama membhas tentang pembentuka 

kepribadian anak, sedangkan perbedaan dari skripsi 

pertama adalah kajian yang diambil, skripsi pertama 

mengambil pemikiran tokoh Iirawati Istandi sedangkan 

skripsi penulis mengambil dari surat Al-Kahfi ayat 60-

82, untuk skripsi kedua skripsi dari abdul yasir memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama mengutip dari kisah nabi 

khidir dan nabi musa, sedangkan perbedaanya s kripsi 

kedua lebih spesifik membahas tentang nilai motivasi 

belajar yang terkandung dalam kisah tersebut sedangkan 

skripsi penulis lebih spesifik membahs metode yang 

terdapat dari kisah nabi musa dan khidir dalam surat Al-

Kahfi ayat 60-82 tersebut.pada skripsi ketiga tersebut 

skripsi yang diteliti oleh Muslih Muzakky lebih 

mengarah pada konsep pendidikan orang dewasa 

sedangkan skripsi penulis mengarah pada konsep 

metode pendidikan anak-anak pada tahapan akhir. Pada 

skripsi keempat skripsi Muhammad iqbal shidig fokus 

membahas startegi afektif yang terdapat dalam kisah 
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nabi musa dan nabi khidir sedangkan skripsi penulis 

lebih mengarah pada metode pembentukan kepribadian. 
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BAB III 

TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-KAHFI AYAT 60-82 

DALAM TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD 

MUSTAFA AL-MARAGHI 

 

A. Tafsir Al- Quran Surat Al-kahfi ayat 60-82 dalam 

Tafsir Al- Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-

Maraghi 

1. Biografi Ahmad Mustafa A l- Maraghi  

Nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa 

bin Muhammad bin Abdul Mun‟im Al-Maraghi, 

terkadang nama tersebut diperpanjang dengan nama 

Beik. 

Dalam ensiklopedia beliau memiliki 

beberapa nama diantaranya syekh Ahmad Mustafa 

dan juga Muhammad bin Abd Mun‟im al-qậdhῑ al-

maraghi,Beliau lahir pada tahun 1300/1883di Al-

Maraghah propinsi Suhaj, kira-kira 700 km di arah 

selatan Cairo, berasal dari keluarga ulama 

(intelektual) kakanya menjadi rektor di universitas 

Al-azhar dua kali, setelah menyelesaikan pendidikan 

dasar dan menengah dikota kelahirannya dia diminta 

melanjutkan pendidikan diuniversitas al-azhar . 

disini beliau mendalami bahasa arab, balaghah, 

tafsir, hadist, ahklak dan ilmu falak.
38

 

Ahmad Mustafa al-maraghi berasl dari 

keluarga ulama yang taat dan menguasai dalam 
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berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat 

dibuktikan bahwa lima dari purta syeikh Mustafa al-

maraghi adalah ulama besar yang cukup terkenal, 

yaitu: 

a. Syeikh Muhammad  Mustafa al-maraghi syeikh 

al-azhar selama dua periode, sejak tahun 1928 

hingga tahun 1930 dan 1935 hingga tahun 1945. 

b. Syeikh ahmad mustofa al-maraghi pengarang 

kitab tafsir al-maraghi  

c. Syeikh abd. Aziz al-maraghi, dekan fakultas 

usuludin universitas al-azhar dan imam raja faruq 

d. Syeikh Abdullah Mustafa al-maraghi, inspector 

umum di universitas al-azhar  

e. Syeikh abd. Wafa Mustafa al-maraghi sekertaris 

badan penelitian dan pengemabagan universitas 

al-azhar.
39

 

Guru-gurunya antara lain adalah syekh 

Muhammad abduh, syaih Muhammad hasan al- 

„adawi, syaih Muhammad Bahits Al-muthi‟dan 

syekh Ahmad Rifᾱ‟I Al-fayumi.  

Pada tahun 1909 beliau menamatkan 

pendidikan dikedua lembaga pendidikan tinggi 

tersebut, tamat dari pendidikan beliau menjadi guru 

dibeberapa sekolah menengah, kemudian dia 

diangkat menjadi direktur guru difayum, kira-kra 

300km sebelah barat cairo. 

                                                           
39

Hasan zaini, Ayat-ayat Tematik Kalam Tafsir Al-Maraghi, 

(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 15  



 

 

Pada tahun 1916  beliau diangkat menjadi 

dosen syari‟ah disudan. Pada tahun 1920 beliau 

kembali ke cairo dan menjadi dosen bahasa arab dan 

syari‟ah di darul ulum sampai 1940.disamping itu 

beliau juga mengajar balaghah dan sejarah 

kebudayaan islam difakultas adab universitas al-

azhar cairo.  

Diantara murid-murid nya adalah Dr.Fathi 

ismail diMesir, Prof. Bustami Abdul Ghani dan Prof. 

muchtar jahja di Indonesia. 

Karyanya yang terbesar adalah tafsir al-

Margahi, yang dikarangnya dalam masa sepuluh 

tahun muali pada tahun 1940. Sistematikanya beliau 

menurunkan ayat-ayat yang dianggap satu kelompok 

kemudian beliau menjelaskan pengertian kata-kata, 

kemudian beliau mengemukakan maksud ringkas 

yang menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, beliau 

mempertalikannya dengan maksud dari ayat-ayat 

sebelumnya, kemudian beliua mengemukakan 

sebab-sebab turunya ayat ketika ayat tersebut ada 

penyebab turunya.  

Dalam usaha memahami penegrtian ayat 

terlebih dahulu beliau membaca kitab-kitab tafsir 

tedahulu.Setelah memberikan makna global dari 

ayat-ayat tersebut kemudian dijelaskan secara rinci 

dari masing-masing ayat tersebut.Seperti pada ayat 

tentang  khamr, pada ayat yang artinya “ mereka kan 

bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan 

judi” , kemudian al-maraghi mulai menjelaskan yang 
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dimaksud bertanya disini merupakan bertanya 

tentang hukum dari keduanya
40

. 

Karangan-karangan al-maraghi adalah : 

‘ulum al-balaghah, hidᾱyah al-thậlib, tahzib al-

taudhih, buhuts wậ ara’, tarikh ulum al-balaghah 

dan wa ta’rif birῑjaliha, mursyid at-thullậb, al-mujaz 

fῑ al-adậb, al-‘arabi, al-mujaz fῑ ‘ulum al-ushul, al-

dhianat wa al-akhlậq, al-hisbah fi al-islam, al-rifq bi 

al-hayậwan fῑ al-islậm, risậlah fi zaujaj an-nabi, 

risậlah nisbat ru’yah al-hilal fῑramadhận, al-khutab 

wa al-khutoba’ fῑal- daulatain al-umawiyah wa al-

‘abasyiah, dan risậlah fῑ mustholah al-hadist
41

. 

Adapun corak  yang dipakai dalam tafsir al-

maraghi adalah corak adab al-ijtima’i, diuraikan 

dengan bahasa yang indah dengan beroreantasi 

dengan budaya dan kemasyarakatan. Sebagai suatu 

pelajaran yang dpat diambil bahwa al-quran 

merupakan petunjuk dalam kehidupan individu dan 

masyarakat.
42

 

  

2. Ayat Al-Quran dan Terjemah 
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Artinya : 

60. dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada 

muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan) 

sebelum sampai ke Pertemuan dua buah lautan; atau 

aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". 

61. Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua 

buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan 

itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. 
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62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, 

berkatalah Musa kepada muridnya: "Bawalah 

kemari makanan kita; Sesungguhnya kita telah 

merasa letih karena perjalanan kita ini". 

63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala 

kita mecari tempat berlindung di batu tadi, Maka 

Sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan 

itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk 

menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu 

mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh 

sekali". 

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

lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka 

semula. 

65. lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di 

antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami 

berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang 

telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. 

66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku 

mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku 

ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?" 

67. Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali 

tidak akan sanggup sabar bersama aku. 

68. dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, 

yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang 

cukup tentang hal itu?" 

69. Musa berkata: "Insya Allah kamu akan 

mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku 

tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun". 



 

 

70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka 

janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang 

sesuatu apapun, sampai aku sendiri 

menerangkannya kepadamu". 

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala 

keduanya menaiki perahu lalu Khidhr 

melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu 

melobangi perahu itu akibatnya kamu 

menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya 

kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 

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

berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan 

sabar bersama dengan aku". 

73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum 

aku karena kelupaanku dan janganlah kamu 

membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam 

urusanku". 

74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala 

keduanya berjumpa dengan seorang anak, Maka 

Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa 

kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena 

Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu 

telah melakukan suatu yang mungkar". 

75. Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan 

kepadamu, bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan 

dapat sabar bersamaku?" 

76. Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu 

tentang sesuatu sesudah (kali) ini, Maka janganlah 

kamu memperbolehkan aku menyertaimu, 
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Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur 

padaku". 

77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala 

keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, 

mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, 

tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu 

mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam 

negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka 

Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: 

"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah 

untuk itu". 

78. Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku 

dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu 

tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat 

sabar terhadapnya. 

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-

orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan 

merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka 

ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. 

80. dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya 

adalah orang-orang mukmin, dan Kami khawatir 

bahwa Dia akan mendorong kedua orang tuanya itu 

kepada kesesatan dan kekafiran. 

81. dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka 

mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih 

baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam 

kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). 

82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua 

orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada 

harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang 



 

 

Ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu 

menghendaki agar supaya mereka sampai kepada 

kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, 

sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku 

melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. 

demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan 

yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya". 

3. Asbabun Nuzul 

Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata 

sababa yang berati sebab, karena. Sedangkan kata 

nuzul berasal dari kata nazala yang berarti 

turun.Sedangkan menurut istilah adalah penurunan 

Al-quran dari Alllah Swtkepda nabi Muhammad saw 

melalui malaikat Jibril
43

. 

Namun tidak semua ayat dalam al-quran 

memiliki asbabun nuzul seperti begitu juga dengan 

surat Al-Kahfi ayat 60-82 adapun asbabun nuzul dari 

kisah nabi musa dan nabi khidir bermuloa ketika 

nabi musa berkhutbah didepan kaumnya, bani israil. 

Dia mengajak dan mengingatkan kepada bani israil 

atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka. 

Maka salah satu dari kaumnya berseru” ya 

nabiyaallah “siapakah dimuka bumi ini yang paling 

alim ?nabi musa menjawab “aku” merasa kurang 

puas mereka bertanya lagi “ apakah ada dimuka 

bumi ini seseorang yang kepandaiannya melebihi 

dirimu, ?”nabi musa sepontan menjawab “ tidak 
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ada”. Allah swat mewahyukan kepada musa as , “ 

bahwa da seseorang dari hambaku yang tinggal 

dipertemuan antara dua laut yang mempunyai ilmu 

yang belum kamu ketahui , sehingga dengan itu 

musa ingin pergi kepadanya, serta menerangkan 

bahwa tempat pertemuan diantara dua laut terdapat 

tanda kebesarannya bila ikan yang mati yang ada 

dalam keranjang itu dapat hidup kembali. 

Dan tatkala musa dan muridnya sampai 

ditempat pertemuan dua laut, ikan itupun bergerak-

gerak kesitu dan melompat kedalam laut.Dan Allah 

SWT telah menahan air sehingga membentuk 

lengkungan atau aliran terusan air sehingga ikan 

tersebut dapat berjalan didalamnya.
44

 

Dan tatkala musa dan muridnya telah 

melampaui tempat tertentu yaitu batu besar, karena 

mereka lupa dan meneruskan perjalanan begitu 

jauhsehingga mereka merasakan keletihan dan 

kelaparan, maka berkatalah musa kepada muridnya “ 

bawalah kemari makanan kita sesungguhnya kita 

benar-benar merasa lapar akibat perjalanan ini” 

pemuda itu berkata : tahukah tuan apa yang dialami 

dari ikan itu ketika berlindung dibatu besar ? ikan itu 

telah menenpuh jalannya dialaut dengan cara yang 

aneh, karena ia telah bergerak-gerak diatas keranjang 

dan hidup kembali, lalu menjatuhkn dirinya dilaut 

ketika akau lalai, dan sesungguhnya akau lupa 

menyampaikan kepada tuan tentang ikan itu dan 

                                                           
44

Ibid., 15  



 

 

sesungguhnya tiada yang bisa membuat akau lupa 

kecuali setan.  

Musa berkata “itulah tempat yang kita cari, 

karena hal itu pertanda kita akan menjumpai tujuan 

yang sebenarnya, yaitu bertemu dengan khidir, dan 

keduanya pun kembali ketempat semula.Mereka tahu 

bahwa mereka telah melampaui tempat yang mereka 

tuju
45

. 

4. Pengertian Secara Umum 

SuratAl-Kahfi ayat 60-82 merupakan kisah 

yang menggambarkan interaksi antara musa yang 

dalam kisah ini berperan sebagi murid dengan khidir 

yang berperan sebagai guru dan kedua tokoh ini 

menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Adapun 

tempat terjadinya kisah ini adalah dipesisir pantai 

dan sebuah perkampungan.dari segi tekni pemaparan 

kisah ini tanpa didahului oleh pendahuluan namun 

didalam nya dimuat dialog atau peristiwa. Menurut 

Quraishihab bisa jadi hal tersebut men unjukkan 

salah satu cara untuk menimbulkan rasa ingin tahu46 

Setelah Allah swt menceritakan kisah orang-

orang musyrik yang menbanggakan harta yang 

banyak dan pembantu yang banyak terhadap orang-

orang mukmin yang fakir dan enggan menghadiri 

majlis nabi Saw. Supaya tidk duduk bersama orang-

orang melarat disuatu tempat, dan supaya mereka 
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tidak terganggu dengan pemandangan-pemandangan 

buruk dan bau yang tidak sedap maka dilanjutkanya 

mengenahi kisah antara nabi khidir dan nabi musa 

As supaya dengan kisah ini menjadi jelas bahwa 

sekalipun musa adalah seorang nabi yang diutus oleh 

Allah kepada bani Israil sebgai pemberi kabar 

gembira dan peringatan, bahkan dia dalah seorang 

yang mendapat gelar kalimu „i-lah (yang diajak 

bicara oleh Allah ) namun dia diperintah untuk pergi 

kepada khidzir untuk belajar hal-hal yang tidak dia 

ketahui hal ini adalah dalil bahwa sikap tawadhu‟ 

merupakan sikap yang paling penting dimiliki oleh 

pendidik atau pun peserta didik
47

. 

Al-bukhari meriwayatakan sebuah riwayat 

yang ringkasnya adalah: “ bahwa nabi musa berdiri 

ditengah bani israil dalam pidatonya, lalu beliau 

bertanya siapakah orang yang paling berilmu ? “ 

maka jawab nabi musa,” saya “ 

Dari jawaban musa  tersebut, musa mendapat 

kecaman dari temannya karena tidak mengembalikan 

ilmu kepada Allah. Lalu Allah pun menurunkan 

wahyu kepadanya.sesungguhnya aku mempunyai 

seorang hamba yang berilmu yang tinggal diantara 

dua laut.Dia lebih berilmu daripada kamu.Musa 

disuruh supaya membawa ikan dalam keranjang, lalu 

begitu dia kehilangan ikan tersebut maka disitulah 

khidir berada. 
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Perintah tuhan itu dilaksanakan oleh musa 

dan berjalanlah ia bersama pelayannya, Yusa‟ Bin 

Nun, sehingga ketika ia sampai pada sebuah batu 

besar, maka tiduralah keduanya itu disana, sementara 

ikan itu bergerak-gerak dan jatuh dilaut, maka ikan 

itupun menenmpuh sebuah liang dilaut sebagai 

jalannya. Maksudnya, air mengalir dan membentuk 

sebuah lengkungan diatas iakn itu dan ikan itupun 

lari. 

Dan setelah Musa bangun dari tidurnya , 

ternyata kawanya memberitahukan kepada dia 

tentang ikan itu, dan mereka berdua berangkat 

menghabiskan siang sampai malamnya. Besoknya, 

musa meminta makan karena 

keletiahannya.Peristiwa itu terjadi justru setelah 

mereka melampaui tempat yang diperintahkan oleh 

Allah kepadanya. Maka berkatalah pelayan itu, “ 

sesungguhnya kau lupa tentang ikan itu. Lalu, dia 

ceritakan pengalamannya dibatu besar, lalu, mereka 

balik lagin mengikuti arus jalan yang tadi telah 

dialalui, sehingga mereka sampai dibatu besar itu, 

disanalah mereka bertemu dengan seorang lelaki 

yang berpakian serba putih
48

 . 

 

 

5. Tafsir Ayat dalam Tafsir Al-Maraghi Ayat 60-61 

Diceritakan hai rasul ketika Musa bin Imran 

berkata kepada muridnya Yusa: aku akan tetap 
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berjalan sampai aku mencapai pertemuan antara  dua 

laut atau aku berjalan bertahun-tahun.Adapun sebab 

perkattaan seperti itu, adalah karena Allah telah 

mewahyukan kepadanya , bahwa ada salah satu dari 

hamba-Ku yang tinggal diantara pertemuan dua laut 

yang memiliki ilmu, yang belum kamu ketahui 

sehingga dengan demikian Musa Ingin pergi 

padanya.kesimpulan bahwa Allah Memberitahukan 

kepada Musa tentang keadaan orang alim akan tetapi 

tidakn memberitahukan kepadanya dimana tempat 

tinggalnya secara pasti. Oleh karena itu Dia berkata: 

aku akan tetap berjalan hingga aku menemuhi 

pertemuan dua laut menjadi satu, atau aku akan 

meneruskan perjalanan dalam waktu yang lama 

sehingga aku menemuinya
49

. 

Garis besarnya, bahwa musa memaksakan 

dirinya untuk menanggung keletihan  yang hebat dan 

kepayahan yang berat dalam menempuh perjalanan, 

sekalipun dalam waktu yang lama.
50

 

Maka, berangkatlah Musa dan Yusa‟ itu 

berjalan dan tatkala keduanya sampai pada tempat 

pertemuan dua laut yaitu tempat yang dijanjikan oleh 

Allah kepada nabi mua akan bertemu dengan hamba 

Allah yang dituju maka keduanmya lupa akan ikan 

mereka. Maka ikan itu menempuh jalanya dilaut dan 

air laut itu menjadi jembtan yang menaungi ikan 

tersebut. Denagn demikian ikan itu mendapatkan 

                                                           
49

 Ibid., 337 
50

 Ibid., 337 



 

 

liang sedangkan musa dan muridnya merasa 

keheran-herana. 

Tidak diragukan bahwa hidup ikan itu setelah 

matinya merupakan mukjizat bagi Musa As. Dapun 

bila dikatakan bahwa air laut itu menjadi seperti 

jembatan yang menaungi ikan tersebut atau seperti 

bentuk apapun yang lain, maka tidak wajib bagi kita 

untuk meyakininya kecuali ada nash yang pasti 

mengenahi itu
51

.  

Menurut sutu riwayat bahwa nabi musa 

disuruh membawa seekor ikn asin, lalu dikatakanlah 

kepadanya kapan saja kamu kehilangan ikan itu, 

maka disanalah tempat tinggal habibullah, maka 

diambilah oleh musa seekor ikan dan diletakakan 

nyan dikeranjang, kemudian dia berangkat 

diakawani oleh muridnya.Sehingga, disan disana 

kedua orang itu sampai pada sebuah batu besar yang 

terletak diantara pertemuan dua laut.Kedua orang itu 

tidur sehingga ikan itu bergerak-gerak keluar dari 

keranjangnya, lalu keluar dan jtu kedalam laut. 

Dan menurut rawayat al- bukhari dan 

muslim, bahwa Allah swt berkata kepad  musa : 

ambilah nun ( ikan yang mati ) yaitu ikan yang akan 

ditiupkan ruh kepadanya.  

 

Musa  menganbil ikan seperti itu dan 

meletakkannya kedalam keranjang, dan berkatalah 

musa kepada muridnya “saya tidak  menugaskan 
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kamu kecuali supaya meberitahukan kepadaku 

tempat ikan meninggalkan kamu. Muridnya itu 

berkata”saya tidak diberi tugas yang banyak” 

Dan tatkala kedua orang itu berada pada 

baying-bayang batu besar maka ikan itu menjalar 

dan masuk kedalam laut sedangkan musa pada 

waktu itu tidur, maka berkatalah muridnya, “ saya 

tidak akan membangunkan dia”Namun ketika musa 

terbangun muridnya lupa untuk meberitahukan 

tentang ikan tersebut  

Ibnu jarir dan ibnu hatim mengeluarkan 

sebuah riwayat dari ibnu abbas, ikan itu tidak 

menyentuh apapun Sesutu dari laut kecuali sesuatu 

itu menjadi kering sehingga akhirnya menjadi batu
52

. 

Sedangkan muhamad bin ishaq menceritakan 

dari azzuhri dari ibnabbas dai ubay bin  kaab katanya 

rasululah besabda ketika menceritakan kisah tersebut  

“Air tak peranah berlubang sejak adanaya 

manusia selain tempat berjalanya ikan yang ada 

didalamnya”, air itu berlubang seperti angina 

menembus tembok maka musa kembali ketemppat 

itu lalu tahulah dia kemana ikan itu berjalan lalu 

berkatalah musa itulah yang kita cari. 

 

 

Tafsir ayat 62-64 

Maka, tatkala musa telah melampaui tempat 

yang dituju disekitar pertemuan dua lautdan terus 
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berjalan pada sisa hari itu sampai malam, sehingga 

bila dating hari esok dan siang makin tinggi maka 

musa merasakan lapar.Pada saat itulah musa berkata 

pada muridnya bawalah kemari makanan kita 

sesungguhnya kita benar-benar merasakan letih dan 

payah akibat perjalanan ini
53

. 

Termasuk hikmah dari terasanya lapar dan 

letih yang dirasakan nabi musa adalah ketika saat itu 

nabi musa mengingat ikan yang dia bawa sehingga ia 

kembali lagi ketempat dimana ikan rtadi keluar dari 

ranjang dan disitulah nabi musa bertemu dengan 

orang yang dia cari. 

Muridnya berkata kepadanya:” tahukah tuan 

pengalaman yang aku alami ketika kita berlindung 

pada batu besar itu, yang berada pada pertemuan 

antara dua laut itu, sesungguhnya aku telah lupa 

memberitahukan pada tuan apa yang telah terjadi 

pafda ikan itu. Sesungguhnya ikan itu hidup lagi dan 

bergerak-gerak dan masuk kelaut dan menempuh 

jalan yang aneh dilaut itu yaitu tempat berjalanyanya 

membentuk lengkungan dan liang dan tidak ada 

yang menjadikan akau lupa untuk menyebutkan hal 

itu kecuali setan
54

 

Musa berkata : apa yang terjadi pada ikan 

yang kamu sebuitkan itulah yang kita cari, kar3ena 

hal itulah pertanda kita akan mendapatkan apa yang 

kita tuju sebenarnya  
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Tafsir ayat 66-67 

Maka, kedua orang tersebut menempuh jalan 

dengan mengikuti jejak mereka berdua sehingga 

sampailah mereka pada batu besar itu
55

. 

Al-biqai mengatakan bahwa yang mereka 

tempuh merupakan pasir yang tidak ada tanda-tanda 

nya disitu,dan Allah juga yang lebih tau bahwa disitu 

adalah tempat bertemunya aitr tawar dari dari 

suangai nil dan air asin dari dimyak atau rasyid, 

mesir.Hal ini dikuatkan dengan adanya burung yang 

mematuk mencari makanan dilaut, tempat musa 

menaiki kapalnya, karena burung takkan minum dari 

air yang asin. 

Kesimpulan dari penafsiran ini dalah bahwa 

Allah menerangkan kepada Musa As bahwa orang 

alim tersebut tinggal diantara pertemuan dua laut, 

dan tanda kebesanranya dalha bahwa ikan yanmg 

dibawa oleh nabi musa tersebut bisa hidup kembali 

dan tatkala musa sampai dipertemuan dua laut ikan 

tersebuit bergerak-gerak sehingga kembali kelaut 

dan Allah menahan air tersebut sehingga membentuk 

lengkungan dan iakn tersebut berjalan disdalam 

lengkungan tersebut 

Dan tatkala musa dan muridnya telah 

melalpuai batu besar mereka merasakan lapar  dan 

musa berkata pada muridnya “ bawalah makanan itu 

kemari sesungguhnya aku sungguh meraskan lapar 

akibat perjalanan ini 

                                                           
55

 Ibid., 339 



 

 

Pemuda itu berkata: tahukah tuan, tetang apa 

yang terjadi dengan ikan itu ?Ikanitu hidup kembali 

dan bergerak-gerak dalam keranjang hingga 

menempuh jalana dialaut dengan cara yang aneh dan 

ketika itu aku lalai. Dan sesungguhnya aku lupa 

menceritakanya pada tuan dan tiadalah yang 

menyebabkan aku lupa kecuali setan. 

Musa berkataa: itulah yang kita cari, karena 

hl itu merupakan tanda bahwa kita akan mencapai 

tujuan yang sebenarya yaitu bertemu khidzir. 

Maka mereka kembali ketempat  karena 

mereka tau telah melampaui tempat tinggal orang 

alim tersebut. 

Disisi batu besar itulah , ketika musa dan 

muridnyakembalilagi kesana mereka bertemu 

dengan hamba Allah yaitu khidzir dengan 

mengenakan pakaian serba putih, maka musa 

menyampaiakan salam kepadanya. Khidzir berkata 

benarkah ada perdamaian dinegeri ini. 

Yang ditanya berkata “aku ini Musa” 

Musa dari bani israil ?tanya oaring itu 

Ya kata musa.” Bolehkah akua mengikuti 

kamu supaya kamu mengajarkan kepada ku dari apa 

yang yang telah Allah ajarkan kepada mu untuk aku 

jadikan pedoman dalam urusan kehidupan ini yaitu 

imu manfaat dan aamal yang sholeh 

Ayat 66-68 

Khidzir menjawab : sesungguhnya kamu 

sekali-kali tidak akan sabar bersama ku hai musa 

karena sesungguhnya aku ini memiliki ilmu dari 



59 
 

 

Allah, yang telah diajarkan kepada ku, yang tidak 

kamu ketahui,dan kamu pun telah mempunyai ilmu 

yang diajarkan Allah kepadamu yang tidak aku 

ketahui.hal itu kemudian dikuatkan dengan 

menunjukkan alasan mengapa musa tidak sabar 

belajar denaga khidzir
56

. 

Tafsir ayat 69-70 

Dan bagaimana kamu besabar, padahal 

engakau seorang nabi yang akan menyaksikan hal-

ahal yang akan saya lakukan, yang pada lahirnya 

mrupakan kemungkaran, yang khakikatnya belum 

kamu ketahui, sedangkan orang yang shaleh tidak 

akan mampu bersabar ketika melihat kemungkaran. 

Bahkan ia akan segera mengingkarinya. 

Musa berkata: insaAllah kamu akan 

mendapati aku menjai orang yang sabar dan tidak 

mengingakarimu, dan akau tidak akan menentangmu 

dalam suatu urusan yang kamu perintahkan 

kepadaku yang tidak bertentangan denga 

dzahirdarinperintah Allah
57

. 

Khidzir berkata: bila kamu bejalan bersamku 

janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu 

yang tidak kamu setujui terhadapku .sehingga aku 

menyebutkan dan menerangkanya kepadmu segi 

kebenaranya karena sesungguhnya aku tidak akan 

melakuakan sesuatu kecuaali yang benar dan 

diperbolehkan sekalipun pada lajhirnya tidak 
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diperbolehkaan. Syarat  dari khidzir tersebut 

diterima oleh musa demi menjaga kesopanan antara 

guru dan murid.
58

 

Tafsir ayat 71-73 

Maka kedua orang tersebut berjalan ditepi 

laut mencari sebuah kapal, sehingga menemukannya. 

Penghuni kapal tersebut sudah mengenal khidzir 

diantara tiga orang itu, maka ketiga nya diangakut 

tanpa bayar. Sehingga ketika mereka suadah menaiki 

kapal dan sudah dipertengahan laut, maka kapal itu 

dilibanginya.karena tiba-tiba khidzir mengambil 

sebuah kapak dan dilubanginya salah-satu papan  

dari kapal tersebut. 

Maka nabi musa berkata mengapa engkau 

melubanginya kapal itu yang mengakibatkan 

menengelamkan penumpang ? ini merupakan bentuk 

pengingkara nabi musa yang telah berjanji dengan 

berkata insya Allah engakau akan mendapati aku 

orang yang sabar “ akan tetapi nabi musa tidak 

bersabar karena melubangi perahu mengakibatkan 

masalah yang besar.  

Khidzir berkata bukankah aku sudah 

mengatakan padamu hai musa sesungguhnya kamu 

sekali-kali tidak akan sabar bersamaku terhadap 

perbuatan yang kamu lihatDan aku lakukan
59

. 

Musa berkata : janganlah kamu hukum 

kelalaian ku untuk berserah diri kepada mu, dan 
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tidak mengingkari kamu, dan janganlah kamu 

membebaniku dengan suatu kesulitan, dan jangan 

lah kamu menyempitkan urusan ku ini, janganlah 

kamu mempersulit aku untuk mengikuti kamu, tapi 

mudahkan lah dengan menganggap sesuatu yang 

tidak perlu berdebat.  

Ayat 74-75 

Setelah mereka berdua turun dari kapal 

dalam keadaan selamat dari tenggelam dan bencana. 

Maka mereka meneruskan perjalanannya denag 

menyusuri pantai, lalu khidzir melihat seorang anak 

bermin debgn kawan-kawanya, yang sebaya, lalu dia 

bunuh. N amun sejauh itu Al-Quran tidak 

menjelaskan bagamana khidzir menbunuh anak itu, 

apakah disembelih, atau dihantamkan kepalanya 

pada tembok, atau dengan cara yang lain. 

Musa As berkata kepada khidzir : apakah 

kamu membunuh dia yang tanpa dosa tanpa lasan, 

atau dia pernah mebunuh suatu jiwa yang 

diharamkan.Sesungguhnya kamu telah melakuakan  

sesuatu yang tidak disetujui oleh akal siapapun dan 

dibenci oleh perasaan siapapun. 

Disini musa menyebutkan denagan 

menggunakan kata nukran, sedang pada ayat 

sebelumnya menggunakan kata Imran, karena 

membunuh anak merupakan hal yang lebih buruk 

dari melubangi kapal, sebab melubangi nkapal itu 

tidak pasti menyebabkan kapal tenggelam dan 

menewaskan seseorang yang berada diadalam kapal, 

sedangkan peristiwa terakhir merupakan 



 

 

pembinassaan terhadap jiwa, yang karenanaya lebih 

ia inkari.Berbeda dengan ayat sebelumnya, disini 

ayat ditambahi dengan kata  laka (kepadamu) untuk 

menguatkan celaan atas penolakan wasiat oleh musa, 

dan mencapnya menjadi orang yang kuarang sabar 

dan tabah, ketika tampak kesombongannya, tanpa 

peduli terhadapa peringantan pertama kaliKhidir 

berkata “bukankah sudah kukatakan padamu bahwa 

kamu tidak akan sabar bersamaku maksudanya 

adalahh terhapad apa yamg kamu lihat tentang 

perbutan ku, yang kamu tidak memiliki ilmu tentang 

hal tersebut.  

Al-baagahawi meriwayatkan bahwa yusya‟ 

berkata kepada musa “ sebutkan janjimu “ 

Musa berkata kepada khidzir jika sesudah itu 

aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu diantara 

keajaiban perbuantanmu yang aku saksikan, dan 

meminta kepadamu untuk menjelaskan hikmahnya 

apalagi mendebat dan menentangnya, maka jangan 

lagi anda jadikan aku sebagai temanmu.
60

 

Sesungguhnya kamu telah cukup 

memberikan udzur kepadaku untuk memisahkanku, 

karena aku telah berkali-kali mengingkarimu.Ini 

adalah perkataan orang yang benar-benar menyesal, 

sehingga membuatnya mengaku secara jujur. 

Sesudah kali yang kedua khidzir dan musa 

berngkat hingga sampai pada sebuah negeri. Disitu 

keduanya meminta kepada para penduduk agar 
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memberi makan kepada mereka, tetapi para 

penduduk itu tidak mau menjamu mereka  

Dikatakan didalam hadis mereka dalah orang 

yang keji tabiatnya dan kikir. Allah berfirman 

dengan  faabau ayudhoyifuhuma ( maka mereka 

enggan mempersilahkan keduanyanya untuk singgah 

sebagai  tamu mereka, tidak dengan menggunakan  

faabau ayth’imuhuma mereka enggan memberi 

makan kepada keduanya  ) dengan maksud bahwa 

ungkapaan itu lebih memburukan mereka, dan 

mensifati mereka denagn kehinaan serta kekikiran. 

Sebab orang yang bermurah hati kalaupun terkadang 

tidak memberi makan kepada orang yang meminta-

minta, tetapi dia tidak pernah mencelanya. 

Kemudian keduanya mendapati pada sebuah 

negeri itu ada dinding yang hamper roboh. Lalu 

khidzir mengusapnya dengan tanganya sehingga 

dinding tersebut lurus kembali.maka, hal ini menjadi 

salah satu mukjizatnya. 

Jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil 

upah atas orang itu, musa mengatakan itu untuk 

memberikan dorongan kepada khidzir nuntuk 

mengambil upah dari perbuatannya itu, untuk 

dinafkahkan dalam memberi makanan, minumam 

dan kepentingan hidup lainya. 

Khidzir berkata penentangan mu yang terus 

menerus ini menyebabkan terjadinya perpisahan 

antara akau denganmu, sesuai persyaratan yang telah 

kamu tetapkan atas diri kamu sendiri. 



 

 

Mengapa kasus kali ini menjadi penyebab 

perpisahan, tidak kedua kasus yang pertama, karena 

secara lahir yang pertama adalah perbuatan munkar, 

sehingga musa mendapat udzur.Berbeda dengan 

yang sekarang berbuat baik kepada orang yang 

buruk itu bukan perbuatan munkar melainkan 

perbuatan yang terpuji. 

Aku akan memberitahukan kepada mu akibat 

dari perbuatan- perbuatan yang terdahulu yatu, 

melubangi kapal, membunuh anak kecil, dan 

menegagkan dinding. Akibatnya adalah kapal 

selamat dari jamahan tangan raja perampok, kedua 

orang tua anak itu selamat dari kejahatan dan 

beruntung mendapatkan yang baik, dan kedua anak 

yatim dapat mengeluarkan harta simapanan
61

. 

Sedang apa yang aku perbuat terhadap 

bahtera, karena ia milik kaum yang lemah, tidak 

mampu menolak khdzoliman sedang mereka 

menggunakan bahtera itu untuk mencari nafkah 

maka aku bermaksud mencacaatinya dengan lobang 

yang aku buat, karena dihadapan mereka menunggu 

seorang raja yang akan merampas setiap bahtera 

yang layak untuk dipakai dan meninggalkan semua 

bahtera yang memiliki cacat. 

Tafsir ayat 80-81 

Adapun anak muda, adalah seorang yang 

kafir, sedang Kedua orang tuanya adalah orang yang 

beriman. Maka, kami takut jika kecintaanya kepada 
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anak akan mendorong orang tua untuk mengikutinya 

dalam kekafiran.  

Qatadah berkata : kedua orang tuanya merasa 

gembira ketika ia dilahirkan, dan merasa sedih ketika 

ia dibunuh. Sekiranya dia masih hidup hidupnya 

akan membawa kebinasaan kedua orang tuannya. 

Maka hendaklah seseorang ridho dengan ketetapan 

Allah.
62

 

Orang lain berkata: kami menghendaki agar 

Allah memberi rizki kepada kedua orang tua itu 

seorang anak yang baik dalam agamanya dan 

keshalihannya disbanding dengan nak yang dibunuh 

dan lebih dekat kasih saya. 

Sesungguhnya faktor yang mendorong aku 

untuk menegagkan dinding adalah karena 

dibawahnya terdapat harta simpanan milik dua orang 

anka yatim dikota, sedang bapak mereka adalah 

orang yang shaleh . Allah berkehendak agar harta itu 

tetap pada kekuasaan anak yatim itu, untuk 

memelihara hak mereka dank arena keshalihhanya 

bapak mereka maka Allah memerintahkannya 

kepadaku untuk mendirikan kembali dinding itu, 

karena kemaslahatan-kemasahatan tersebut sebab 

jika dinding itu roboh dan memang sudah hamper 

roboh maka harta simpanaan itu akan hilang. Aku 

melakukan apa yang telah kamu lihat sendiri itu 

tidak berdasarkan pikiran dan kehendakku sendiri, 

tetapi karena Allah memperintahkan kepdaku .sebab 
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pengurangan harta manusia dan penumpahan darah 

mereka hanya boleh dilakukan berdasarkan wahyu 

dan nash yang qhat‟I .Hal-hal yang menyebabkan 

aku melakukakn perbiuatan-perbuatan yang kamu 

inkari yang aku mceritakan kepadamu ini adalah 

penjelasan tentang akibat perbuatan yang karenanya 

kamu merasa sempit dan tidak bisa bersabar sebelum 

aku memberitahukannya terlebih dahulu.
63
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BAB IV 

METODE PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANAK, 

KAJIAN SURAT AL-KAHFI AYAT 60-82 DALAM 

TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTAFA 

AL-MARAGHI 

 

A. Pembentukan Kepribadian Anak dalam Al-Quran 

Surat Al-Kahfi ayat 60-82 

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau 

gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan 

misalnya, keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan 

sejak lahir.
64

 

Istilah “anak “ yang dimaksudkan disini adalah 

anak-anak akhir yang terdapat dalam psikologi 

perkembangan masa anak-anak akhir merupakan masa 

dimana anak berumur kurang lebih 6-13 tahun, pada 

masa ini anak dimuali untuk melalukan sekolah.
65

  

Masa akhir anak-anak menurut psikologi islam 

merupakan masa tahap tamyiz, pada masa ini anak mulai 

mampu membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, pada usia ini Nbi Muhammad memberikan 

contoh bahwa anak sudah diperintahkan untuk 

melaksanakan sholat. 
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Dari kisah perjalanan antara nabi khidir dan nabi 

musa, interaksi antara keduanya ketika dalam perjalanan 

dapat diambil bebebrapa pelajaran yang bisa digunakan 

sebagai pembentukan kepribadian anak.  

Wiji hidayati dalam psikologi perkembangan 

menjelaskan bahwa salah satu aspek perkembangan 

dalam masa anak-anak akhir adalah perkembangan 

kognitif dimana pada masa ini anak berada dalam masa 

operasi konkret dalam berfikir  dimana ketika dalam 

masa anak-anak awal masih samar-samar dalam berfikir 

pada masa ini lebih jelas
66

. 

Menurut pendapat Freud dalam teori kepribadian 

psikodinamika memandang  bahwa pikiran merupakan 

suatu energi biologis yang tersimpan dalam akal fikiran 

manusia.
67

  

Kemampuan berfikir anak pada masa  ini 

disebutkan dalam kisah nabi musa dan nabi khidzir,  

Ketika nabi khidir nabi musa berjalan ditepi laut 

disebuah kapal, secara tiba-tiba nabi khidzir melubangi 

kapal tersebut,tanpa menjelaskan terlebih dahulu alasan 

melubangi kapal tersebut
68

. 

Kisah tersebut menunjukkan bahwa nabi khidir 

sebagai seorang guru menjadikan muridnya sebagi aktor 

dalam pembelajaran sehingga murid mampu berfikir 
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sendiri sebelum guru menjelaskan, begitu juga dalam 

pembentukan kepribadian anak, seorang guru dengan 

cara memberikan stimulus sehingga anak mampu 

menganalisis dari stimulus tersebut 

Dalam kisah lain dijelaskan bahwa ketika nabi 

khidir dan nabi musa melakukan perjalanan jauh mereka 

merasa sangat lelah dan kelaparan, suatu ketika mereka 

melewati sebuah kampung yang penduduknya memiliki 

sifat yang buruk, nabi musa berkata kepada salah satu 

penduduk untuk meminta jamuan makan kepada 

penduduk negeri akan tetapi mereka tidak memberi 

makan keduanya, lalu keduanya  mendapati  dinding 

dikampung itu  hampir roboh lalu nabi khidzir 

menegakkan dinding tersebut, sehingga tegak kembali, 

nabi musa merasa heran dengan perbutan yang 

dilakukan oleh gurunya tersebut kemudian nabi musa 

berkata “jika engaku mau maka ambilah upah dari 

perbuatan mu itu”akan tetapi khidir tidak menjawab 

melainkan mengatakan perpisan dengan nabi musa. 

Maccoby mengemukakan bahwa perilaku baik 

yang bernialai moral yang diterapkan oleh masyarakat, 

dalam pandangan ini orang tua dan guru memiliki peran 

penting dalam pembentukan atau pengajaran melalui 

contoh-contoh yang baik
69

. 

Hamka dalam tafsirnya al-azahar menjelaskan 

kisah  yang diajarkan khidir kepada musa yang 

dijelaskan diatas bahwa nabi khidir dalam hal tolong-

menolong tidak berpandangan bahwa orang baik saja 
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yang harus ditolong melainkan semua orang walaupun 

orang tersebut sudah memperlakukan suatu hal yang 

buruk
70

. 

Dari  penjelasan tersebut jelas bahwa seorang 

guru memiliki peran yang sangat penting untuk 

memberikan contoh yang baik untuk muridnya 

teerkhusus untuk anak yang pada tahapan anak-anak 

akhir karena pada tahapan ini anak-anak akhir  memiliki 

cara berfikir yang operasional konkret maka dari itu dia 

akan meniru perbuatan yang dia lihat terlebih yang 

dilakukan  oleh orang tua dan gurunya oleh karena itu 

dengan memberikan contoh yang baik sebagaimana 

yang dialkukan oleh nabi khidir kepada nabi musa dapat 

membantu pembentukan kepribadian anak. 

Jean piaget, mengemukakan bahwa pada masa 

anak-anak akhir pengertian anak tentang baik dan buruk 

menjadi lebih beragam, anak-anak menilai baik dan 

buruk ia mulai mempertimbangkan dampak yang terjadi 

disekitarnya
71

, akan tetapi mereka belum memahami 

sepenuhnya karena anak-anak akhir merupan peralihan 

dari masa anak-anak awal maka dari itu anak-anak akhir 

masih merasakan kesulitan untuk membedakan suatu hal 

yang baik dan buruk disekitar mereka, maka dari itu 

guru memiliki peran itu memberitahu batasan-batasan 

dari hal-hal yang belum diketahui sehingga apa yang 

belum diketahui anak anak menjadi tahu. 
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Sebagaimana dalam kisah nabi khidir dan nabi 

musa, al-maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa 

khidir berkata kemada musa :”bila kamu berjalan 

bersamaku, janganlah kamu bertannya kepada ku 

tentang sesuatu yang tidak kamus setujui terhadapku, 

sehingga aku menjelaskannya sendiri kepadamu, segi 

kebenarannya.
72

” 

Dari kutipan cerita tersebut dapat dipahami 

bahwa khidir menanamkan perilku sabar atau  memberi 

nasihat kepada musa untuk bersabar dalam mendapatkan 

ilmu, sebagaiman seorang guru dalam hal membentuk 

kepribadian anak didiknya salah satunya menanamkan 

sifat sabar. Contoh konkretnya adalah apabila seorang 

guru mendapati muridnya mencontek ketika ulangan, 

hendaknya memberikan nasihat untuk bersabar dalam 

belajar sehingga tidak kesulitan dalam mengerjakan 

soal, selain itu memberikan batasan dari perbuatan baik 

dan buruk, yang mana mencontek merupakan perbutan 

yang buruk. 

Memberikan alternative terakhir dalam 

membentuk kepribadian anak, yaitu berupa hukuman 

ketika anak melakukan pelanggaran, hukuman 

diperlakukan ketika anak sudah diberi nasihat akan 

tetapi masih membangkang. 

Dalam kisah nabi khidir dan nabi musa terdapat 

hukuman ketika nabi musa sudah tiga kali melakuakan 

kesalahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

ayat 78, “dia berkata:”inilah perpisahan antara aku 
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dengan engkau”
73

, hal itu dikatakan oleh khidir ketika 

nabi musa sudah melakukan kesalahan sebanyak tiga 

kali, maka khidir memutus musa untuk menjadi 

muridnya karena dia tidak bersabar atas kejadian yang 

dia lihat. 

Al-quran sendiri telah memberikan batasan 

perilaku mana yang pantas untuk menerima hukuman 

dan perilaku mana yang pantas menerima ganjaran, 

ganjaran diberikan atas apa yang dicapai sedangkan 

hukuman diberikan atas kesalahan yang dilakuakan
74

. 

Dari semua pemaparan diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa kepribadian anak dapat dibentuk 

melalui hal-hal yang terjadi dalam kisah nabi khidir dan 

nabi musa yaitu yang paling utama dilakukan oleh 

seorang pendidik(guru) dalam membentuk kepribadian 

anak (anak-anak akhir ) ini adalah memberikan contoh 

yang baik karena pada masa ini anak masih berfikir dan 

cenderung menirukan apa yang dia lihat secara nyata 

saja, maka dari itu apa yang tampak dilakukan oleh 

gurunya itu yang akan menjadi hal utama dalam 

pembentukan kepribadian anak, selain itu juga 

memberian motovasi dan nasihat-nasihat yang 

baiksehingga anak mampu berfikir  dari apa yang dia 

lakukan selain itu seoarang guru dalam pembentukan 

kepribadian ini menurut penulis hendaknaya 

memberikan kebebasan dalam artian tidak membiarkan 
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seorang anak untuk berfikir sempit sehingga nak mampu 

menemukan wawasan yang banyak, hal terkhir yang 

dapat dilakukan oleh seorang guru yakni memberikan 

hukuman ketika hukaman tersebut diperlukan, akan 

tetapi hukuman yang diberikan itu juga memiliki kadar 

tertentu sesui pelanggaran yang dilakuakan anak 

didiknya  yang sekiranya anak menjadi mengerti hal itu 

merupakan tidak baik dan juga merasa jera untuk 

melakukannya lagi. 

 

B. Metode Pembentukan Kepribadian Anak 

Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi 

seluruh umat manusia, yang didalamnya terdapat 

berbagai macam aspek, salah satunya adalah pendidikan 

yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82, hasil 

penelitian yang penulis temukan tentang metode yang 

terkandung dalm surat Al-Kahfi ayt 60-82 untuk 

membentuk kepribadian anak sebagai berikut: 

1. Metode uswah hasanah ( suri tauladan yang baik) 

Menurut Abudin Nata “ metode pendidikan 

merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyampaikan sesuatu gagasan 

atau fikiran yang disusun secara sistematik dan 

terencana serta didasarkan atas teori dan prinsip 

berdasarkan disiplin ilmu yang terkait
75

. 
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Metode ini bermacam-macam, dan 

berdasarkan kisah yang terdapat dalam surat al-kahfi 

ayat 60-82, tampak bahwa nabi khidzir 

menggunakan metode uswah hasanah, atau yang 

biasa disebut dengan memberikan contoh yang baik. 

Abdullah nashih ulwan menjelaskan bahwa 

pendidikan dengan keteladanan merupakan 

pendidikan yang paling efektif untuk membentuk 

anak didalam moral, spiritual mapun sosial
76

.  

Penulis setuju bahwa metode uswah hasanah 

atau suri tauladan sebagai metode yang digunakan 

untuk membentuk kepribadian anak karena dengan 

adanya suatu contoh atau tindakan langsung dari 

seorang guru anak akan mudah menirukan tindakan 

tersebut, selain itu memberikan contoh yang baik 

merupakan hal paling utama dalam metode 

pendidikan yang utama, seberapa baik dan besarnya 

usaha seorang pendidik dalam mengembangkan 

metode pembeljaran tanpa didasari dengan 

pemberian contoh yang baik tidak akan 

mengjhasilkan pendidikan yang utama. 

Karena metode tersebut menurut syahidin : 

Salah  satu metode pendidikan yang yang 

dianggap besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan proses belajar mengajar adalah 

metode uswah hasanan  , yang dimaksud 

dengan metode uswah hasanah adalah suatu 
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metode dengan memberikan contoh yang 

baik kepada peserta didik, baik dalam ucapan 

maupun dalam perbuatan77
.  

 

Maka perlu diketahui bagi seorang pendidik 

bahwa memberikan contoh yang baik merupakan hal 

yang paling utama untuk membentuk kepribadian 

anak, karena anak-anak cendrung menirukan apa 

yang dia lihat dari pada apa yang dia 

dengar.pendidikan dengan teladan yang baik akan 

mampu membntuk karakter yang baik sebagai mana 

dalam peribahasa disebutkan “ guru kencing berdiri 

murid kencing berlari” dalam artian ketika guru 

melakukan perbutan yang tidak baik maka anak-

didiknya kan menirukan yang lebih tidak baik. 

Didalam surat Al-Kahfi metode uswah 

hasanah terdapat dalam ayat 78-82.  Pada ayat 78-82 

dijelaskan bahwa khidzir menjelaskan tentang 

perbuatan-perbuatan yang dia lakukan 

sebelumnya.al-maraghi menjelaskan pada ayat 79 

bahwa bahtera adalah milik orang yang lemah 

mereka menggunakan untuk mencari nafkah, maka 

dengan apa yang aku perbuat aku bermaksud 

menolong mereka apa yang mereka takuti dan apa 

yang mereka tolak, yaitu seorang raja yang 

kebiasaanya merampas bahtera yang layak pakai
78

.   
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Dari kisah diatas tampak bahwa nabi khidir 

melakukan perbuatan baik yaitu menolong bahtera 

tersebut agar tidak dimabil oleh raja, khidir sebagai 

seorang guru memberikan contoh yang baik kepada 

musa dengan perbuatan menolong.  

Kemudian pada ayat 80-81, qurais shihab 

memberikan penjelasan, yaitu hamba Allah( khidzir) 

menjelaskan tentang latar belakang peristiwa kedua, 

dia mengatakan bahwa dan adapun anak yang bunuh 

diri itu kedua orang tuanya dalah orang yang 

mukmin dan sangat mantap keimanannya dan dan 

kami khawatir bahkan tau kalu anak tersebut akan 

membebani kehidupan kedua orang tuanya ketika 

dewasa atau akibat keberaniannya  kelak dewasa dia 

akan menjadi anak yang durhaka, maka aku berniat 

untuk membunuhnya, maka aku berdoa semoga 

Allah menggati dengan anak lain yang lebih baik
79

.  

Untuk ayat 82 Qurais Shihab menjelaskan 

bahwa peristiwa terakhir yang dia lakukakan 

peristiwa yang terakhir yang dijelaskan oleh hamba 

Allah swt (khidzir)  dengan mengatakan adapun 

dinding rumah yang hampir roboh yang aku tegak 

kan tanpa meminta imbalan ia adalah milik dua 

orang anak yatim. 

Dari kisah tersebut khidir sebagi seorang 

guru meberikan contoh yang baik kepada musa yaitu 

berupa menolong seseorang tidak memandang siapa 
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pun yang ditolong baik orang tersebut baik kepada 

kita ataupun tidak. 

Pada ayat 78 al-maraghi menjelaskan 

terjadinya perpiasahan antara keduanya karena 

adanya pelanggaran, al-maraghi menjelaskan bahwa 

nabi musa telah  melakukan pelanggaran sebanyak 

tiga kali, yang mana dirasa cukup untuk nabi khidir 

mengakhiri pembelajarannya
80

. 

Dari kisah tersebut  khidir mengajarkan 

kepada nabi musa untuk menepati janjinya walaupun 

itu mngakibatakan hal yang tidak baik untuk dirinya 

sendiri. 

Dari pemaparan diatas dapat penulis 

simulkan bahwa dalam surat al-kahfi ayat 60-82 

terdapat metode uswah hasanah yang terwujud 

secara konkret dari kisah khidir dan musa tersebut 

adalah saling tolong menolong dan tidak melihat 

siapapun orang yang ditolong dan  menepati janji. 

Adapun kepribadian yang dihasilkan dari 

metode uswah hasanah  adalah : 

a. Disiplin dan Menepati Janji   

b. Menolong orang lain  

Menolong merupakan memberikan bantuan baik 

berupa materi, tenaga ataupun fikiran.didalam al-

quran almaidah ayat 3 Dijelaskan bahwa kita 
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dianjurkan menolong siapapun baik yang 

berpengaruh baik kepada kita ataupun tidak.
81

  

2. Metode Nasihat 

Metode lain yang penting dalam 

pembentukan kepribadian anak adalah metode 

nasihat, sebab nasihat ini akan mendorong anak-anak 

untu mengetahui hakikat sesuatu. 

Abdulah Nashih Ulwan, berpendapat 

mengenahi nasihat merupakan memberikan 

pengajaran dengan maksud agar seoarang anak 

mengetahui tentang hakikat sesuatu sehingga mampu 

membentuk kepribadian yang baik
82

. 

Dalam surat al-kahfi terdapat metode nasihat 

pada ayat 70, 72 dan 75. 

Hasbhi as-shidiqi menjelaskan pada ayat 70 “ 

khidir berkata :jika kamu berjalan bersamaku, 

janganlah kamu bertanya kpeadku tentang sesuatau 

dan rahasianya sehingga aku sendiri yang 

menjelaskannya kepadamu dan janganlah kamu 

menegurku tentang sesutau yang aku kerjakan, 

sehingga kau sendiri yang menejelaskan keadaan 

yang sebenarnya
83

. 

Ucapan khidir tersebut merupakan nasihat 

yang diberikan kepada muridnya agar seorang murid 
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tidak tergesa-gesa untuk megetahui sesuatu sehingga 

seorang guru memberikan penjelsan dari yang belum 

mereka pahami. 

Ayat selanjutnya pada ayat 72 Qurais Shihab 

menjelaskan  bahwa hamba Allah yang shaleh 

mengingatkan kepada nabi musa tentang apa yang 

telah mereka sepakati, dan berkata” bukankah aku 

sudah berkata “ sesungguhnya engakau hai musa 

sekali-kali tidak akan bersabar untuk ikut perjalanan 

bersamaku?”
84

  

Pada ayat 75 abu ja‟far ath-thabari 

menafsirkan lafad qala lam aqul innaka “khidir 

berkata bukankah sudah kukatkan kepadamu bahwa 

sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku” 

Dari penjelasan  diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa, nasihat yang disampaikan secara 

baik untuk anak didiknya anak akan 

mendengarkanya dengan baik akn tetapi seorang 

gurun sebaiknya tidak hanya satu atau dua kali 

dalam menasihati anak didiknya melainkan berkali-

kali, nasihat juga akan lebih baik ketika guru 

memotivasi dengan cerita-cerita yang inspiratif. 

Menurut Abdurrahman an-nahlawi metode 

al-quran dalam menyajikan nasihat mempunyai ciri 

tersendiri seperti: 

a. Menyeru dengan memberikan kepuasan dengan 

kelembutan 

                                                           
84

 M. Quraish Shihab, Terjemah Tafsir Al-Misbah, 



78 
 

 

Metode ini memiliki pengaruh yang besar 

terhadap jiwa dan perasaan sebagaimana contoh 

dalam surat  luqman ayat 13 

b. Metode cerita  

Metode ini memiliki pengaruh sendiri bagi jiwa 

dan akal, denagn mengungkapkan argumentasi 

yng logis, sebagaimana yang sudah diterangkan 

banyak sekali kisah-kisah dalam al-quran
85

 . 

Dalam surat al-kahfi ayat 70,72 dan 75 

menggunakan metode nasihat, yaitu menunjukkan 

sesutau yang harus dijauhi. Khidir memberikan 

petunjuk kpada nabi musa agar tidak tergesa-gesa 

dalam mengetahui sebuah ilmu. 

3. Metode  Penemuan (discovery inquiry) 

Khidir menyampaikan kepada musa bahwa ia 

akan menyaksikan berbagai peristiwa yang 

mengherankan ia mungkin akan melihatnya sebagi 

kebatilan dan kemungkaran sebagai lahirnya akan 

tetapi ia tidak boleh menanyakannya sebelum 

menjelaskannya
86

. 

Abudin nata mejelaskan bahwa metode 

discovery inquiry merupakan  menyampaikan 

pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam 

proses-proses mental untuk menemukan sesuatu 

untuk penegmbangan, penyempurnaan dan 
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perbaikan konsep penemuan tersebut dapat berupa 

tragedy, kejadian, kisah dan sebagainya
87

. 

Robert B menyatakan menyatakan bahwa “ 

discovery adalah proses mental dimana anak dan 

individu mengasimilasi konsep dan prinsip. 

Jadi anak dikatakan melakukan discovery 

jika dianmenggunkan mentalnya dalam usaha 

menenmukan konsep-konsep dan prinsip-prinsi.
88

 

Untuk dapat melakukan metode ini terlebih 

dahulu untuk melakukan persiapan antara lain, 

penemuan masalah yang kan ditemukan dan 

peralatan yang diperlukan.
89

 

Khidir menyampaikannya kepada musa 

bahwa ia akan melihat sesuatu peristiwa yang 

mengherankan ia mungkin akan menilai sesuatu 

tersebut sebagi kebatilan dan kemungkaran 

berdasrkan lahirnya tetapi ia tidak boleh 

menanyakannya sebelum dijelaskan.  

Arifin dalam bukunya imu pendidikan islam 

menjelaskan bahwa metode in quiry discovery dapat 

mendorong anak didik untuk mampu berfikir secara 

aktif, kreatif dan inovatif dan menemukan fakta-
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fakta baru dalam lingkungan sekitar dan dirinya 

ssendiri.
90

 

Dalam hal ini metode discovery inquiry dapat 

dilihat dari berbegai peristiwa dalam surat al-kahfi 

ayat 71,73 dan 77. Peristiwa- peristiwa dimana nabi 

musa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran  

a. Pada ayat 71 dijelaskan bahwa khidir melubangi 

perahu yang dinaikinya al-maraghi menyebutkan 

hatta idza rokiba fisafinati kharaqhaha ketika 

ada perahu lewat dan mereka menaikinya 

kemudian khidir melubanginya dan air laut bisa 

masuk kedalamnya. Kemudian musa menolak 

dalam hatinya karena menurutnya perbuatan 

khidir telah melanggar syariat, kemudian musa 

lupa kan janjinya kepada khidir sehingga ia 

membantahnya. 

b. Pada ayat 74 dijelaskan bahwa musa terkejut dan 

terheran-heran ketika khidir membunuh anak 

laki-laki, almaraghi menjelaskan pada lafad  

fanthalaqo hatta ida laqiya gulam ketika khidir 

dan musa turun dari perahu dalma keadaan 

selamat khidir  melihat anak laki-laki yang 

beramain bersama teman-temannya lalu dibunuh. 

Lafad aqotalta nafsan musa berkata pada khidir “ 

apakah kamu membunuh anak itu yang tanpa 

dosa dengan tanpa alasan atau dia pernah 

membunuh sutu jiwa yang 
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diharamkan”sesungguhnya kamu telah 

melakukan sutu perkara yang dibenci oleh akal 

siapapun dan perasaan siapapun.
91

 

Melihat kejadian tersebut musa 

memberikan penolakan terhadap apa yang 

dilakukan oleh khidir karena khidir merupakan 

seorang nabi yang tidak pantas melakukan 

perbuatan keji berupa membunuh seorang anak 

yang tanpa dosa menurut pendapat musa. 

Almaraghi menjelaskan bahwa khidir 

memberikan penjelasan kepada musa bahwa 

anak kecil tersebut dibunuh karena untyk 

menyelamatkan keimanan kedua orang tuanya , 

anak kecil tersebut akan menjadi kafir ketika 

dewasa maka khidir khawatir kalau anak tersebut 

akan mendorong kedua orang tuanya kepada 

kesesatan dan kekafiran. 

c. Pada ayat 77  

Muhammad nasib ar-rifai dalam tafsir 

ibnu katsir menjelaskan bahwa “keduanya 

berjalan setelah dua kalai perjalanan hingga 

tatkala kedunaya sampai pada penduduk negeri 

menurut ibnu juraij negeri ini adalah elia, tetapi 

menurut sebuah hadis negeri ini bernama li‟ama 

alias bahkla‟, tetapi penduduk negeri itu menolak 

untuk menjamu mereka kemudian keduanya 

mendapatkan dinegeri itu didnding rumah yang 
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hampir  roboh  maka khidir menegakkan dinding 

itu, maka musa berkata jikalaku kamu mau maka 

kamu akan mandapatkan upah dari hal itu, 

karena mereka tidak mau menjamu kita maka 

kamu tidak bisa berkerja secara gratis
92

. 

Dari pemaran ketiga ayat diatas dapat 

penulis simpulkan bahwa pada kisah nabi khidir 

dan nabi musa, nabi khidir tampak menggunakan 

metode discovery inquiry yakni menempatkan 

nabi khidir sebagai aktor atau sebagai pemeran 

utama dalam pembelajaran, didalam nya akan 

sangat berpengaruh terhadapa pembentukan 

kepribadian anak akan merasakan dan bertiondak 

langsung dengan apa yang dialaminya, selain itu 

akan membentuik kepribadian yang sabar dan 

berfikir positif tentang peristiwa-peristiwa yang 

dialaminya sertya tidak tergesa-gesa dalam 

memperoleh kepahaman. 

Sebagaimana yang dikutip oleh sigit 

mangun wardoyo, hanfiah dan sujana bahwa 

discovery inquiry merupakan metode 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat 

menemukan sendiri pengetahuan, siakap dan 

keterampilan sebagi wujud perubahan perilaku
93

.  

Pembentkan kepribadaian dapat dilihat 

dari ketiga peristiwa yang dialami oleh khidir 
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dan musa yaitu sabar, tolong menolong, 

berprasangka baik (husnudzon) 

a. Sabar  

Sabar merupakan menerima dengan lapang 

dada semua yang terjadi entah yang baik 

ataupun yang buruk. Ibnu Qoyyim Al-

jauziyah menguraikan dalam salah satu 

kitabnya zadul ma’ad , bahwa untuk meraih 

sifat sabar adalah dengan cara meneladani 

sifat-sifat yang dilakukan oleh rasullulah 

SAW.
94

  

b. Ikhlas dalam tolong menolong 

Ikhlas adalah melakukan amalan semata-

mata karena Allah Swt, tiada yang 

diharapkan kecuali keridhoan dari Allah 

SWT.
95

 

c. Berprasangka baik (husnudzon) 

Husnudzon  bisa disebut dengan  berfikir 

positif, dalam al-khawathir, syaih 

muhammad Mutawalli al-sya‟rawi 

mengatakan pikiran adalah alat ukur yang 

digunakan untuk menilai sesuatu itu baik atau 

buruk jadi tergantung seseorang yang 

berfikir
96

.  
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4. Metode Hukuman 

Metode hukuman Dikutip Abuddin Nata, 

Muhammad Quthb mengatakan, bila teladan dan 

nasihat tidak mampu, maka pada waktu itu harus 

diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan 

persoalan ditempat yang benar. Tindakan tegas itu 

adalah hukuman
97

. 

Pada kisah tentang nabi khidir dan nabi musa 

yang dijelaskan dalam surat al-kahfi ayat 78, pada 

ayat ini nabi khidir menggunakan metode hukuman 

kepada nabi musa. 

Al-maragi menjelaskan dalam tafsirnaya 

bahwa khidir berkata kepada musa “ pertentangan 

mu yang terus menerus ini dapata mneyebabkan 

perpisahan antara aku denganmu sesjuai persyaratan 

yang kamu tetapkan atas diri kamus sendiri
98

.  

Ibnu sina mengatakan bahwa penerapan 

hukuman dilakukan apabila anak sudah diberi 

peringatan sangat keras
99

  

Qurais shihab menjelaskan bahwa nabi musa 

telah melakukan tiga kali kesalahan maka dari itu 

cukup sudah bagi hamba Allah ini melakukan 

perpisahan. Nabi khidir berkata “  inilah” masa atau 

pelanggaran yang memisahkan antara akau dan 
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kamu apa lagi kamu sendiri yang telah menyatakan 

kesiapan untuk aku tinggal jika engkau melakukan 

keslahan satu kali lagi 

Menurut pendapat penulis , bagi anak yang 

mendapatkan hukuman ketika melanggar akan 

mengerti jika perbuatan yang dilakukan itu salah, 

dan ketika guru menghukum anak tersebut akan 

memberikan pengajaran kepada anak bahwa semua 

perbutan yang jelek atau buruk itu akan 

mendapatkan sanksi, dengan demikian harapan dari 

nseorang guru setelah memberikan hukuman anak 

menjadi jera dan tidak mengulangi perbuiatan 

buruknya tadi. 

Alghazali menyatakan bahwa seorang 

pendidik tidak selalu memberikan hukuman terhadap 

anak didik akan tetapi justru mengurangi 

hukuman
100

. 

Abdulah nashih ulwan mejelaskan beberapa 

metode yang dapat dilakukan pendidik untuk 

menerapkan hukuman sebagi berikut: 

a. Lemah lembut dan kasih sayang  

b. Mejaga tabiat anak yang salah dalam mejalakan 

hukuman  

c. Dilakukan bertahap dari yang paling ringan 

hingga yang paling berat
101

.  
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Dari pemaparan diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa dari kisah nabi khidir dan nabim 

musa tersebut hukuman yang diberikan anbi khidir 

kepada nabi mesa merupakan akaibat dari ketergesa-

gesaan nabi musa yang tidak sabar ingin mengetahui 

suatu ilmu selain itu karena nabi musa juga sudah 

melanggar janji yang sudahn disepakatia natara 

keduanya.  

          

C. Hikmah Yang terdapat surat alkahfi ayat 60-82 

Al-maraghi mengatakan bahwa kisah antara nabi 

musa dan nabi khidhir mengandung beberapa hikmah 

yaitu: 

1. Hendaknya seseorang tidak merasa bangga dengan 

imunya dan hendaknya tidak tergesa-gesa 

mengingkari apa yang dianggapnya tidak baik, 

karena barangkali disitu terdapat rahasia-rahasia 

yang belum diketahui 

2. Terdapat pendidikan untuk nabi Allah untuk tidak 

tergesa-gesa meminta mendatangkan hukuman untuk 

kaumnya yang musyrik dan mendustainnya, serta 

memperolok dirinya dan kitab Allah karena 

perbuatan mereka itu hanya akan membawa kepada 

kebinaan dan kemusnahan didunia, bahkan diakhirat 

akan mendapatkan adzab yang kekal.  

3. Apa yang terjadi dikisah berjalan setiap hari 

dikehidupan kita. Tidaklah berpendapat bahwa 

pembunuhan anak yang tidak berdosa sama halnya 

dengan penyakit ta‟un yang mebinasakan umat 
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dengan cara mengerikan dan binatang yang dimakan 

binatang buas atau dimakan manusia, sehaurnya kita 

merenungi andai saja manusia hidup berates-ratus 

tahun lamanya maka dimuka bumi ini akan tersa 

sempit
102

. 

4. Pelobangan kapal milik orang miskin sam halnya 

dengan kematian sapi milik petani yang miskin, hal 

itu terjadi karena hikmah-hikmah yang hanya 

diketahui oleh Allah. Diantara hikmahnya adalah 

terkadang orang kafir ketika mati keluar dari alam 

ini dengan keadaan ringan tidak disedihkan oleh 

apapun, sedang orang kaya , jika tidak mendidik 

dirinya, ruhnya akan selalu tertarik kepada lam dan 

melihat apa yang ada didalamnya sehingga ketika 

mati dia akan merasa merugi. 

5. Penyebutan dan penegakkan dinding mengisyaratkan 

bahwa setiap orang yang kita lihat secara lahir tidak 

pantas untuk mendapatkan hikmah, sesungguhnya 

telah diliputi oleh nikmat, maka, penduduk negeri 

yang berperangai keji dan kikir tidak patut untuk 

mendapatkan kenikmatan
103

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari urain diatas dapat penulis simpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan kepribadian anak yang terkandung 

dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menjadikan anak sebagai pemeran utama dalam 

pembelajan yang ikut serta dalam pembelajaran 

tertentu. Memberikan contoh yang baik bagi 

peserta didik, memeberikan nasihat kepada anak 

sehingga dia mengetahui hal-hal yang harus 

ditinggalkan dan dilakukan, Memberikan 

hukuman ketika anak memang benar-benar 

sangat sulit untuk dibentuk 

2. Metode pendidikan yang terkandung didalam surat 

Al-Kahfi ayat 60-82sebagai pembentukan 

kepribadian anak adalah: 

a. Metode uswah hasanah 

b. Metode nasihat 

c. Metode inquiry learning 

d. Metode hukuman 

3. Hikmah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 

60-82 

a. Hendaknya seseorang tidak merasa bangga 

dengan ilmunya dan tidak terburu untuk 
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mengingkari sesuatu yang dianggap nya tidak  

baik 

b. Apa yang terjadi pada  kisah ini dapat 

diambilpelajaran bagi seorang pemimpin untuk 

tidak segera memberikan hukuman pada 

kaumnya yang membangkang. 

c. Penyebutan dan penegakkan dinding 

mmengisyratkan bahwa anjuran untuk tidak 

melihat segala sesuatu dari lahirnya saja untuk 

tidak pantas mendapatkan Sesutu yang baik. 

d. Pelobangan kapal milik orang-orang miskin 

menyerupai kematian sapi milik seorang petani 

miskin hal ini terjadi karena hikmah-hikmah 

yang hanya diketahui oleh Allah saja. 

 

4. Saran 

Berdasarkan penulisan skripsi di atas tentang 

metode pembentukan kepribadaian anak, kajian surat 

Al-KahfIi ayat 60-82 dalam tafsir Al-maraghi karya 

Ahmad Mustafa Al-maraghi maka, peneliti mangajukan 

berbagi saran sebagi berikut: 

1. Al-quran merupakan pedoman bagi seluruh umat 

manusia yang didalamnya terdapat berbagai aspek-

aspek penting salah satunya adalahpendidikan, maka 

untuk seorang pendidik (guru) hendaknya 

menggunakan Al-quran sebagai referensi pendidk 

utama dalam pembelajran. 

2. Ketepatan seorang pendidik dalam memilih metode 

sangatlah penting terkhusus dalam pembentukan 
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kepribadian, hal ini agar seorang pendidik tidak 

hanya memberikan pengetahuan (transfer of 

knoladge) akan tetapi juga memberikan nilai-nilai 

karakter yang baik( transfer of value) 

3. Penerapan dan penggunaan metode dalam proses 

pendidikan harus melihat kondisi yang terjadi dalam 

pendidikan tersebut karena setiap anak memmiliki 

karakteristik yang berbeda-beda . 
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