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ABSTRAK 

Hilwa Herdiani, Ma’isatul. 2015 (NIM : 210310172). Nilai-Nilai Pendidikan 

dalam Kisah Nabi Ayub As (Kajian Tafsir al-Quran Surat al Anbiya 

Ayat 83-84). SKRIPSI, Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo, 2015. Pembimbing (1) Dr. Muh. Tasrif, M.Ag (II) M. 

Harir Muzakki, M.H.I 

Kata Kunci: Nilai-nilai pendidikan dan Kajian Tafsir al-Quran surat al Anbiya 

ayat 83-84 

Peneliti ini menggunakan metode riset perpustakaan (Library Research) 

menggunakan analisis data dengan teknik tahlili analitik. Yaitu suatu metode 

penafsiran yang berusaha menjelaskan al-Qur‟an dengan menguraikan berbagai 
seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur‟an. Dalam metode 
ini seorang mufassir harus menafsirkan ayat-ayat al-Quran, ayat demi ayat dan 

surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf serta menjelaskan arti yang 

dikehendaki sasaran yang dituju dalam kandungan ayat dan mengemukakan kaitan 

antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya yang 

merujuk pada asbab al-nuzul. 

Nabi Ayyub as merupakan putra dari Ish bin Ishak bin Ibrahim as adalah 

salah satu manusia pilihan dari sejumlah manusia pilihan yang mulia. Allah Swt 

telah menceritakan dalam kitab-Nya dan memujinya dengan ujian yang tak pernah 

ditimpakan kepada siapapun, tetapi ia tetap sabar dalam menunaikan perintah 

Allah Swt. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1.) Nilai 

Edukatif dalam kisah nabi Ayub as adalah Isteri nabi Ayub tetap setia menemani  

Nabi Ayub walaupun terkena penyakit yang bermacam-macam (2.) Nilai Estetika 

dalam kisah Nabi Ayub as adalah Dengan kesabarannya Nabi Ayub disembuhkan 

penyakitnya dengan terapi air dan wajah Nabi Ayub menjadi tampan kembali (3.) 

Nilai Religius dalam kisah Nabi Ayub as adalah dengan berbagai macam penyakit 

yang dideritanya Iblis memperhatikan Nabi Ayub as dalam keadaan yang sudah 

amat parah itu tidak meninggalkan adat kebiasaannya.Ia tetap beribadah kepada 

Allah Swt (4.) Nilai Moral dalam kisah Nabi Ayub as adalah Ayyub berwasiat 

kepada puteranya Haumil, dan yang melanjutkan tugas bapaknya, 

sepeninggalannya diserahkan kepada putranya, Basyar bin Ayyub, dialah yang 

oleh banyak orang. (5.) Nilai Sosial dalam kisah Nabi Ayub as “Sesungguhnya 
musibah yang menimpamu sangat dahsyat sekali sehingga dalam waktu yang 

begitu singkat telah habis semua kekayaanmu dan hilang semua harta kekayaan 

milikmu.” (6.) Nilai Budaya dalam kisah Nabi Ayub as adalah salah seorang nabi 

yang secara tegas dinyatakan dalam nash al-Qur‟an sebagai penerima wahyu. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Petunjuk, kesenangan dan keindahan adalah al-Qur‟an. Bagi seorang 

yang beriman kitab suci al-Qur‟an akan melebihi segalanya. denyut keimanan, 

kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas 

ilmiah yang paling tepat, gaya lirik yang indah, khazanah kebijakan dan 

munajat, al-Qur‟an merupakan kitab yang shalih likulli zaman wa makan. 

Untuk memahaminya tentu tidak langsung kita merujuknya hanya sebagai 

bacaan semata, namun kitab-kitab tafsir merupakan pintu pembuka ilmu bagi 

pemahaman ayat-ayat al-Qur‟an.
1
 

Al-Qur‟an adalah mukjizat Islam yang kekal dan abadi. Berbagai 

argumen diungkapkan oleh para pecinta Islam, salah satu buktinya adalah 

selalu diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. al-Qur‟an diturunkan 

oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw kemudian disampaikan kepada 

sahabatnya orang-orang Arab asli, sehingga al-Qur‟an dapat dipahami 

berdasarkan naluri mereka. Apabila mengalami ketidakjelasan dalam 

memahaminya mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah Saw.
2
 

Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt 

melalui Rasul-Nya Muhammad Saw yang berisikan pedoman untuk 

                                                 
 

1
 MM. Sl- Azami, Seja rah Teks Al-Qur‟an (Gema Insani Press, Jakarta) 2005, 27 
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 Manna Khalil al-Qaththan, Studi Ilmu-ilmu Qur‟an, Terj.Mudzakkir  AS (Jakarta: 
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dijadikan petunjuk, baik di masyarakat yang hidup di masa turunnya 

maupun masyarakat sesudahnya, hingga akhir zaman.
3
 

Al-Qur‟an adalah kitab suci agama islam. Umat islam percaya dan 

penutup wahyu Allah Swt yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari 

rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui 

perantaraan Malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh 

Rasulullah Saw adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Alaq ayat 

1-5. al-Qur‟an merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang 

yang dimiliki multifungsi dan selalu cocok dengan fenomena dalam 

kehidupan ini. Hal ini merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh al-

Qur‟an. al-Qur‟an dalam pengumpulannya mempunyai dua tahap: 

1. Tahap pertama yaitu tahap pengumpulan al-Qur‟an dalam arti 

menghafalkan pada masa nabi. 

2. Tahap kedua yaitu pengumpulan al-Qur‟an dalam arti menghafalkan 

pada masa nabi, hal ini dinamakan penghafalan dan pembukuan tahap 

pertama.
4
 

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw proses pengumpulan al-

Qur‟an terus dilaksanakan oleh para khalifah sehingga terbentuklah yang 

namanya “mushaf usmani” seperti yang ada pada sekarang ini. 

Penyebaran islam bertambah luas membuat dan para qurra  pun tersebar 

dan itu memiliki latar belakang yang berbeda sehingga menimbulkan 

                                                 
3
 Umar Shihab, Konstektua lisa si a l-Qur‟an: Ka jian Tematik a ta s Aya t-Aya t Hukum 

da lam a l-Qur‟an, Penamandani ( Jakarta:2005), 38. 
4Http//:Riqenicha.blogspot.com.makalah.pendidikan.agama.islam.tentangalqur‟an

.diakses pada tanggal 8 Agustus 2015.  
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perbedaan dalam tata cara membaca al-Qur‟an sejalan dengan perbedaan 

“huruf” yang dengannya huruf diturunkan. Hal ini menimbulkan 

kecemasan dikalangan sahabat tak terkecuali khalifah pada waktu itu. 

Usman bin Affan, melihat kejadian hal itu Khalifah Usman 

memerintahkan dan mengirim utusan kepada Hafshah (untuk meminjam 

mushaf Abu Bakar yang ada padanya) dan Hafshah pun mengirimkan 

lembaran-lembaran itu kepadanya. Kemudian Usman memanggil Zaid bin 

Zabit Al-Ansari, Abdullah bin Zabari, Said bin „As, dan Abdurrahman bin 

Haris bin Hisyam, ketiganya orang Quraisy. Khalifah Usman bin Affan 

memerintahkan kepada ketiga orang quraisy itu untuk menyalin dan 

memperbanyak al-Qur‟an dengan satu pedoman dalam cara-cara 

membacanya. Hal ini telah disepakati oleh para sahabat.
5
 

Hal ini dinamakan penghafalan dan pembukuan tahap pertama. 

Setelah wafatnya nabi proses pengumpulan al-Qur‟an terus dilaksanakan 

oleh para khalifah sehingga terbentuklah yang namanya “mushaf usmani” 

seperti yang ada pada sekarang ini. Penyebaran islam bertambah luas 

membuat dan para qurra  pun tersebar dan itu memiliki latar belakang yang 

berbeda beda sehingga menimbulkan perbedaan dalam tata cara membaca 

al-Qur‟an sejalan dengan perbedaan “huruf” yang dengannya huruf 

diturunkan. Hal ini menimbulkan kecemasan dikalangan sahabat tak 

terkecuali khalifah pada waktu itu ya Usman bin Affan, melihat kejadian 

hal itu Khalifah Usman memerintahkan dan mengirimkan utusan kepada 

                                                 
5Http//:Riqenicha.blogspot.com.makalah.pendidikan.agama.islam.tentangalqur‟an

.diakses pada tanggal 8 Agustus 2015.  

 



5 

 

 

 

Hafsah (untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya) dan 

Hafsahpun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Kemudian 

Usman memanggil Zaid bin Zabit Al-Ansari, Abdullah bin Zabair, Sa‟id 

bin „As dan Abdurrahman bin Haris bin Hisyam, ketiganya adalah orang 

quraisy (al-Qattan; 2007:193). Khalifah Usman bin Affan memerintahkan 

kepada ketiga orang Quraisy itu untuk menyalin dan memperbanyak al-

Qur‟an dengan satu pedoman dalam cara-cara membacanya, hal ini telah 

disepakati oleh para sahabat.
6
 

Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui 

berbagai cara antara lain: 

1. Malaikat Jibril memasukannya wahyu itu ke dalam hati Nabi 

Muhammad Saw tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Nabi 

Muhammad Saw tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di 

dalam hatinya. 

2. Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia laki-laki dan 

mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi Muhammad Saw. 

3. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad Saw seperti bunyi gemerincing 

lonceng. Menurut Nabi Muhammad Saw, cara inilah yang paling berat 

dirasakan, sampai-sampai Nabi Muhammad Saw mencucurkan 

keringat meskipun wahyu itu turun di musim dingin yang sangat 

dingin. 

                                                 
6
 Http://makalah-pendidikan-agama-islam-tentang.html?m=1 diakses pada tanggal 

24 juli 2015. 

http://makalah-pendidikan-agama-islam-tentang.html/?m=1
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4. Malaikat Jibril turun membawa wahyu dengan menampakkan wujud 

asli. setiap kali mendapat wahyu, Nabi Muhammad Saw lalu 

menghafalkannya. Beliau dapat mengulangi wahyu yang diterima tepat 

seperti apa yang telah disampaikan jibril kepadanya. Hafalan Nabi 

Muhammad Saw ini selalu dikontrol oleh Malaikat Jibril. Ayat al-

Qur‟an yang pertama diterima Nabi Muhammad Saw adalah 5 ayat 

pertama surat al-Alaq, ketika ia sedang berkhalwat di Gua Hira, sebuah 

gua yang terletak di pegunungan sekitar kota Mekah, pada tanggal 17 

Ramadhan M atau 9 Dzulhijah 674 M.
7
 

Al-Quran merupakan pedoman bagi ummat islam yang paling 

utama, di dalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan 

baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Ia tersusun dengan 

beberapa surat yang dimulai dengan surat al-Fathihah dan di akhiri dengan 

surat an-Nas, yang disampaikan kepada kita secara mutawwatir baik dari 

segi tulisan maupun ucapannya, dari satu generasi ke generasi lain, 

terpelihara dari berbagai perubahan dan pergantian sejalan dengan firman 

Allah Swt: 

“Sesungguhnya kami yang menurunkan al-Dzikir (al-Qur‟an) dan kami 

pula yang memeliharanya”.8 

 

  

 

                                                 
7
 Http://makalah-pendidikan-agama-islam-tentang.html?m=1 diakses pada tanggal 

24 juli 2015. 
8
 Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul a l-F iqh (Jakarta: Majlis al-a‟la al-Indonesia li 

al-Da‟wah al Islamiyah, 1392 H./ 1972 M), 23 . 

http://makalah-pendidikan-agama-islam-tentang.html/?m=1
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Kehadiran al-Quran yang demikian itu telah memberi pengaruh 

yang luar biasa bagi lahirnya berbagai konsep yang diperlukan manusia 

dalam berbagai bidang kehidupan. Kaum muslimin sendiri dalam rangka 

memahaminya telah melahirkan beribu-ribu kitab yang berupaya 

menjelaskan makna pesannya.
9
 

Dari sekian masalah yang menjadi fokus kajian al-Qur‟an adalah 

pendidikan. Melalui buku yang berjudul “Islamic Education Qur‟anic 

Outlook”, Salih Abdul Salih sampai pada kesimpulan ini di dasarkan pada 

alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat yang 

berkaitan dengan pendidikan.  

2. Dilihat dari segi asalnya, bahwa al-Quran berasal dari Allah Swt yang 

beberapa sifatnya ia memperkenalkan dirinya sebagai pendidik.  

3. Dilihat dari pembawaannya yaitu Nabi Muhammad Saw, juga telah 

tampil sebagai pendidik.  

4. Dilihat dari misi utamanya, al-Quran membawa misi utama tentang 

pembinaan Akhlaq Mulia.
10

 

Dengan mengemukakan beberapa alasan tersebut di atas, kiranya 

kita dapat mengatakan bahwa al-Quran benar-benar telah tampil sebagai 

kitab pendidikan.
11

 

                                                 
9
 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Seja rah Al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka Alvabet, 

2005), 2. 
10

 Ahmad Syalabi, Tar ikh a l-Ta rbiyah a l-Isla miyah (Kairo: Dar al-Sya‟biy, tt), 
120. 

11
Ibid.., 120. 
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Terkait dengan Nilai-Nilai pendidikan, Allah Swt memberikan 

kekuasaan kepada iblis untuk membinasakan harta dan keluarga Ayub as 

akan tetapi Allah Swt tidak membenarkan iblis untuk membunuh Ayub as. 

Iblis menggunakan cuaca yang ganas dan gerombolan yang kejam untuk 

melawan Ayub as. Sekujur tubuh Ayub ditimpa barah kulit yang busuk. 

Dia menjadi orang terbuang. Isterinya sangat mengecewakan dia. tiga 

orang temannya tetap setia duduk bersama-sama dia di tanah dengan 

membisu dan merasa ngeri dengan apa yang terjadi.
12

 

Dan Nilai Nilai Pendidikan, dengan ini akan mengulas cerita 

tentang Nabi Ayub as, dalam Tafsir al-Quran Menjelaskan Bahwa Dengan 

ayat ini Allah Swt mengingatkan Rasul-Nya dan umat muslimin kepada 

kisah Nabi Ayub as yang ditimpa suatu penyakit yang sangat berat 

sehingga berdo‟a memohon pertolongan Tuhan-Nya untuk melenyapkan 

penyakitnya itu karena yakin bahwa Allah Swt adalah yang amat 

penyayang. Walaupun berbeda-beda riwayat yang diperoleh tentang Nabi 

Ayub as, baik mengenai pribadinya, masa hidupnya dan macam penyakit 

yang dideritanya, namun ada hal-hal yang dapat dipastikan tentang dirinya 

yaitu Bahwa dialah Seorang Hamba Allah Swt yang Soleh, telah mendapat 

cobaan dari Allah Swt, baik mengenai harta bendanya, Keluarganya, dan 

Anak-anaknya, maupun cobaan yang menimpa dirinya sendiri. Dan 

Penyakit yang dideritanya sangatlah berat. Meskipun demikian semua 

cobaan itu dihadapinya dengan sabar dan tawakkal serta memohon 

                                                 
12

 Http://Malaysiadoaku.Blogspot.com/2010/08/Latar Belakang Ayub/  diakses 

tanggal 1 Juli 2015. 

http://malaysiadoaku.blogspot.com/2010/08/Latar%20Belakang%20Ayub/
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pertolongan dari Allah Swt dan sedikitpun tidak mengurangi keimanan 

dan ibadahnya kepada Allah Swt. Kesemua itu adalah Rahmat Allah Swt 

kepadanya. atas Kesabaran, Ketaqwaan dan Kesalehannya, al-Quran 

mengungkapkan kisah ini untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi 

semua orang yang beriman dan beramal sholeh. 

Hikmah yang bisa diambil adalah: 

1. Allah Swt memberi Rahmat dan pertolongan kepada Hamba-Nya 

yang mukmin, bertaqwa saleh dan sabar. 

2. Orang-orang yang mukminpun tidak luput dari cobaan berat ataupun 

ringan, sebagai ujian bagi mereka. 

3. Orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari Rahmat Tuhan-

Nya.
13

 

Berangkat dari uraian di atas, penulis akan mencoba mengkaji tentang 

keterkaitan nilai pendidikan yang ada dalam kisah Sejarah Nabi Ayub As 

dengan judul: 

“NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KISAH NABI AYUB AS 

(KAJIAN TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-ANBIYA AYAT 83-84)” 

B. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana Nilai Edukatif kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat al-

Anbiya ayat 83-84? 

                                                 
13

 Sonhadji,  Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) 

1988, 316. 
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2. Bagaimana Nilai Estetika kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat al-

Anbiya ayat 83-84? 

3. Bagaimana Nilai Religius kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat al-

Anbiya ayat 83-84? 

4. Bagaimana Nilai Moral kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat al-

Anbiya ayat 83-84? 

5. Bagaimana Nilai Sosial kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat al-

Anbiya ayat 83-84? 

6. Bagaimana Nilai Budaya kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat al-

Anbiya ayat 83-84? 

C. Tujuan Kajian 

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendiskripsikan Nilai Edukatif dalam kisah Nabi Ayub as dalam al-

Qur‟an surat al-Anbiya ayat 83-84. 

2. Mendiskripsikan Nilai Estetika kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat 

al-Anbiya ayat 83-84. 

3. Mendiskripsikan Nilai Religius kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat 

al-Anbiya ayat 83-84. 

4. Mendiskripsikan Nilai Moral kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat 

al-Anbiya ayat 83-84. 

5. Mendiskripsikan Nilai Sosial kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat 

al-Anbiya ayat 83-84. 
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6. Mendiskripsikan Nilai Budaya kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an surat 

al-Anbiya ayat 83-84. 

D. Manfaat Kajian 

1. Secara teoritis 

a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang nilai-nilai pendidikan yang tertuang 

dalam kisah Nabi Ayub as (Kajian Tafsir al-Qur‟an Surat al-Anbiya‟ 

ayat 83-84). 

b. Kajian ini diharapkan dapat memberikan suri tauladan dalam 

kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai pendidikan yang tertuang 

dalam kisah Nabi Ayub as (Kajian Tafsir al-Qur‟an Surat al-Anbiya 

ayat 83-84). 

2. Secara praktis 

a. Untuk mengetahui kontribusi al-Qur‟an melalui ajaran-Nya tentang 

kisah Nabi Ayub as. 

b.  Untuk mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam Kisah Nabi 

Ayub as Kajian Tafsir al-Anbiya ayat 83-84. 

c. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat 

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam. 

d. Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid dalam 

memperdalam ajaran agama Islam. 



12 

 

 

 

e. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman 

dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

f. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan 

memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah 

diterima di dalam kehidupan nyata. 

g. Diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis. 

h. Diharapkan dapat menjadi dasar-dasar da‟wah dalam menegakkan 

agama Allah Swt. 

i. Untuk Menambah pembuktian akan pernyataan bahwa al-Quran 

benar-benar telah tampil sebagai “Kitab Pendidikan”. 

j. Diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan khususnya 

dalam dunia pendidikan islam. 

 Maka untuk memperoleh tingkat objektifitas penelitian yang 

bersifat refresentif, dipilih data-data dan keterangan serta pengkajian 

tentang ajaran yang terkandung dalam al-Qur‟an melalui kisah Nabi Ayub 

as kontribusinya terhadap nilai nilai pendidikan. 

E. Metode Kajian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan 

mataetika , yakni mempelajari logika (pesan-pesan khusus) dari ungkapan 

–ungkapan etis. Ungkapan-ungkapan tersebut adalah berupa isi teks kajian 

tafsir al-Qur‟an yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Peneliti 
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berusaha menganalisis Kajian Tafsir al-Qur‟an hingga memperoleh 

kesimpulan tentang suatu topik, yaitu nilai-nilai pendidikan dalam Kisah 

Nabi Ayub as (Kajian Tafsir al-Qur‟an Surat al-Anbiya ayat 83-84). 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian 

pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu 

pada data-data kepustakaan, yaitu data-data yang bersumber dari buku-

buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian 

ini.
14

 

2. Sumber Data  

 Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

yang dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah Kajian Tafsir al-Quran Surat al-Anbiya 

ayat 83-84. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Eri Susanti, Skr ipsi :  Fa ktor -Faktor  Pendidikan Da lam a l-Qur‟an Surat al-
Kahfi Aya t 60-82 (Studi Kompara tif Anta ra  Muha mma d Qura ish Shihab Da lam Tafsir  a l -

Mishbah Dan Ha mka  Da la m Ta fsir  a l-Azhar ) (Ponorogo :  STAIN Ponorogo, 2010), 9 .     
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan 

kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data.
15

 

Di antaranya adalah : 

1.) Filsafat Pendidikan Islam Karangan Ramayulis dan Samsul 

Nizar. 

2.) Pendidikan Islam Karangan Tobroni. 

3.) Ilmu Ushul al-Fiqh Karangan Abd. Wahab Khallaf. 

4.) Rekonstruksi Sejarah al-Qur‟an Karangan Taufik Adnan Amal. 

5.) Filsafat Pendidikan Islami Karangan Ahmad Tafsir. 

6.) Paradigma Pendidikan Islam Karangan Muhaimin 

7.) Azas-azas Pendidikan Islam Karangan Abdul Fatah Jalal 

8.) Pengantar Filsafat Pendidikan Islam Karangan Ahmad D 

Marimbi 

9.) Pendidikan Islam Karangan Abdurrahman Mas‟ud 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), 

maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data 

literer yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan yang dimaksud.
16
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Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau 

diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, 

keselarasan satu dengan yang lainnya, masing-masing dalam 

kelompok data, baik data primer maupun sekunder sebagaimana 

telah disebutkan di atas. Sumber data primer mencakup data pokok 

yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang 

pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah Kajian Tafsir al-

Quran Surat al-Anbiya ayat 83-84. Sumber data ini digunakan untuk 

menunjang penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai 

pembanding dari data primer. Dengan kata lain, data ini berkaitan 

dengan langkah analisis data.
17

 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu 

tentang nilai-nilai pendidikan dalam kisah Nabi Ayub as Kajian 

Tafsir al-Qur‟an Surat al-Anbiya ayat 83-84 dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Adapun 

permasalahannya meliputi nilai-nilai pendidikan. 

c. Penemuan Hasil Data , yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu 

dengan analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap nilai-nilai 
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pendidikan yang termuat dalam kisah Nabi Ayub as yaitu tentang 

nilai-nilai pendidikan terhadap Allah Swt. nilai-nilai vital, nilai 

kerohanian, nilai logika, nilai etika, nilai estetika.
18

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisa isi. Metode ini 

digunakan untuk data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif 

eksploratif. Pada penelitian kajian pustaka ini, dengan metode analisis isi 

dapat memberi pemahaman terhadap nilai-nilai dalam kisah Nabi Ayub as 

(Kajian al-Qur‟an surat al-Anbiya‟ ayat 83-84) 

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yakni lima bab. Pada 

bab pertama memuat prosedur penelitian yakni berangkat dari melakukan 

penjajagan awal di lokasi penelitian (place), peneliti menemukan beberapa 

fenomena kegiatan (activities) yang unik yang dilakukan oleh orang-orang 

(actors) dalam lokasi tersebut. Dari sini, peneliti menemukan beberapa gejala 

sosial yang bersifat holistik. Adapun bagian ini adalah latar belakang masalah. 

Untuk selanjutnya, mencakup bab-bab yang membahas masalah yang telah 

tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari bagian 

awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan sebagai berikut: 
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Bab I  Pendahuluan. Pada bab ini pertama di uraikan tentang latar 

belakang masalah yang menjelaskan secara sistematis alasan dari 

penelitian. Kedua adalah rumusan masalah yang memuat 

pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dialah 

tujuan penelitian. Ketiga adalah tujuan kajian yaitu kalimat 

pernyataan yang mengungkapkan sasaran yang ingin di capai 

dalam penelitian yang menjabarkan pentingnya penelitian. 

Keempat adalah manfaat kajian yang menjabarkan pentingnya 

penelitian baik secara teoritis maupun praktis, Kelima adalah 

sistematika pembahasan dalam penulisan laporan penelitian. 

Bab II  Kajian Teori. Pada bab ini pertama diuraikan tentang kajian teori 

tentang pengertian nilai, macam-macam nilai, ciri-ciri nilai, 

bentuk-bentuk nilai, pengertian pendidikan istilah al-Tarbiyah,  

istilah al-Ta‟lim, istilah al-Ta‟dib, Bentuk pendidikan, Dasar dan 

tujuan pendidikan menurut al-Qur‟an dan Sunah, Tujuan 

pendidikan islam 

Bab III  Paparan data-data. Pada bab pertama Uraian kisah nabi Ayub as. 

Pada bab kedua kisah Nabi Ayub as dalam al-Qur‟an, Iblis 

menemui Tuhan, Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub terkena 

kusta, keputusasaan dan kemarahan Ayub, Teman-teman Ayub 

menyalahkannya, Allah Maha Kuasa, Ayub diberkati Lebih dari 

sebelumnya, Iblis diberkati lebih dari sebelumnya, Iblis menggoda 

manusia, Ayub dalam kesedihan, Iblis menggoda manusia, Ayub 
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dalam kesedihan, Iblis meruntuhkan kesehatan Ayub, Ayub tetap 

sabar, Istri Ayub tidak puas, Terapi Air menyembuhkan Ayub, 

Allah mengembalikan Keluarga Ayub, Pada bab ketiga Tafsir 

Menurut Ibnu Katsir (Kajian Tafsir al-Qur‟an Surat al-Anbiya 

Surat al-Anbiya ayat 83-84, Pada bab Keempat Sebab turunnya 

asbabul nuzul, Pada bab Kelima Munasabah Ayat. 

Bab IV  Analisis data yang meliputi analisis tentang nilai-nilai pendidikan 

dan Nilai-Nilai pendidikan dalam kisah Nabi Ayub as dalam Kisah 

Nabi Ayub as (Kajian Tafsir al-Quran Surat al Anbiya ayat 83-84), 

tentang Nilai-nilai Etika dalam kisah Nabi Ayub as, Nilai-nilai 

Estetika dalam kisah Nabi Ayub as, Nilai-nilai Religius dalam 

kisah Nabi Ayub as, Nilai-nilai Moral dalam kisah Nabi Ayub as, 

Nilai-nilai Sosial dalam kisah Nabi Ayub as, Nilai-nilai Budaya 

dalam kisah Nabi Ayub as. 

Bab V  Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Nilai 

Setiap manusia tentu melakukan suatu aktifitas dan tindakan untuk 

mencapai tujuan yang ia harapkan. Pada kenyataannya tidak sedikit orang 

yang melakukan segala tindakan untuk mencapai tujuannya. baik itu 

berupa tindakan baik maupun tindakan buruk. yang terpenting ia mampu 

mencapai tujuan yang ia harapkan. Dalam hal ini, perlu adanya suatu 

patokan atau tolak ukur untuk mengatur tindakan manusia. Antara norma 

dengan nilai itu saling berkaitan, yang mana dalam nilai terdapat norma 

dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan baik atau 

buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Namun, sebelum 

membahas terlalu jauh mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat, 

Organisasi maupun pendidikan terlebih dahulu harus memahami apa itu 

nilai. dengan begitu kedepannya kita dapat mengidentifikasi bentuk-

bentuk dari nilai.
19

 

Dalam Kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan 

nilai. misalkan kita mengatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu 

indah. berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek baik dan 
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indah adalah contoh nilai. Manusia memberikan nilai pada sesuatu. 

sesuatu itu dikatakan adil, baik, cantik, anggun, dan sebagainya.
20

 

Istilah nilai (value) menurut kamus poerwodarminto diartikan 

sebagai berikut: 

a. Harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas. 

b. Harga sesuatu, misalnya orang. 

c. Angka, skor 

d. Kadar, Mutu 

e. Sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan 

Menurut Bambang Daroeso, nilai adalah Suatu Kualitas atau 

penghargaan terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku 

seseorang.  

Menurut Darji Darmodiharjo adalah kualitas atau keadaan yang 

bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam melakukan 

suatu tindakan. Yang mana dengan adanya nilai maka seseorang dapat 

menentukan bagaimana ia harus bertingkah laku tersebut tidak 

menyimpang dari norma yang berlaku, karena di dalam nilai terdapat 

norma-norma yang dijadikan suatu batasan tingkah laku seseorang.  

Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai 

berikut: 

a. Menyenangkan (peasent) 

b. Berguna (Useful) 
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c. Memuaskan (Satisfying) 

d. Menguntungkan (Profutable) 

e. Menarik  (Interesting) 

f. Keyakinan (Belief).
21

 

Ada dua pendapat mengenai nilai. Pertama mengatakan bahwa 

nilai objektif. Sedangkan pendapat kedua mengatakan nilai itu subjektif. 

Menurut aliran idealisme, nilai itu obyektif, ada pada setiap sesuatu. Tidak 

ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat di 

dalamnya. Dengan demikian, segala sesuatu ada nilainya dan bernilai bagi 

manusia. Hanya saja manusia tidak atau belum tahu nilai apa dari objek 

tersebut. Aliran ini disebut juga aliran objektivisme. 

Pendapat lain menyatakan bahwa nilai suatu objek terletak pada 

objek yang menilainya. Misalnya, air menjadi sangat bernilai daripada 

emas bagi orang yang kehausan di tengah padang pasir, tanah memiliki 

nilai bagi seorang petani, gunung bernilai bagi seorang pelukis, dan 

sebagainya. Jadi, nilai itu subjektif. Aliran ini disebut aliran subjektif. 

Di luar kedua pendapat itu, ada pendapat lain yang menyatakan 

adanya nilai ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. 

Sebelum ada subjek yang menilai maka barang atau objek itu tidak 

bernilai. Inilah ajaran yang berusaha menggabungkan antara aliran 

subjektivisme dan objektivisme. 
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Contoh nilai adalah keindahan, keadilan, kemanusiaan, 

kesejahteraan, kearifan, keanggunan, kerapian, keselamatan, dan 

sebagainya. 

Nilai adalah harga. Sesuatu Barang yang bernilai tinggi karena 

barang itu “harganya” tinggi. Bernilai artinya berharga. Segala sesuatu 

berharga, hanya saja ada yang harganya rendah ada yang tinggi.  

Sebetulnya tidak ada sesuatupun yang tidak berharga sama sekali. 

Sebenarnya yang kita maksud ialah ini harganya amat rendah. Kita 

Mengatakannya dengan cara lain bahwa barang itu nilainya amat rendah.
22

 

Nilai Berperan sebagai Jantung semua pengalaman ikhtiar 

pendidikan (as the heart of all educational experiences). semua usaha 

pendidikan pada dasarnya bertujuan, sebagaimana semua tindakan 

manusia memiliki arah dan tujuan. Jadi, Nilai merupakan penggerak 

tindakan-tindakan pendidikan. 

Nilai dapat dikembangkan melalui aktifitas belajar yang 

melibatkan berbagai komponen pendidikan.
23

 

Dari beberapa uraian tentang proses kejadian manusia tersebut, maka 

dapat ditemukan nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan dalam 

proses pendidikan yaitu berikut ini : 

Pertama, Salah satu cara yang ditempuh oleh al-Quran dalam 

menghantarkan manusia untuk menghayati petunjuk-petunjuk Allah Swt 

ialah dengan cara memperkenalkan jati diri manusia itu sendiri.  
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Bagaimana asal kejadiannya, dari mana datangnya dan bagaimana dia 

hidup. ini sangat perlu untuk diingatkan kepada manusia melalui proses 

pendidikan, Sebab gelombang hidup dan kehidupan seringkali 

menyebabkan manusia lupa diri. 

Kedua, Ayat-Ayat yang menyangkut proses kejadian manusia 

tersebut secara implicit mengungkapkan pula kehebatan, kebesaran dan 

keagungan Allah Swt dalam menciptakan manusia, sebagaimana 

ditunjukkan pula oleh Allah Swt pada ayat-ayat lain. tentang kebesaran 

dan kehebatan-Nya dalam menciptakan manusia, sebagaimana ditunjukkan 

pula oleh Allah Swt pada ayat-ayat lain tentang kebesaran dan kehebatan-

Nya dalam menciptakan alam semesta ini. Iman, Pengembangan wawasan 

atau pemahaman serta penghayatan secara mendalam terhadap tanda-tanda 

keagungan dan kebesaran-Nya sebagai Sang Maha Pencipta. 

Ketiga, Proses kejadian manusia menurut al-Quran pada dasarnya 

melalui dua proses dengan enam tahap, yaitu proses fisik / materi / jasadi 

(dengan lima tahap), dan proses nonfisik / immateri (dengan satu tahap 

tersendiri). Secara fisik, manusia berproses dari nuthfah, kemudian 

„alaqah, mudlghah, „idham, dan lahm yang membungkus „idham atau 

mengikuti bentuk rangka yang menggambarkan bentuk manusia. 

Sedangkan secara nonfisik / immateri yaitu merupakan tahap 

penghembusan / peniupuan roh pada diri manusia sehingga ia berbeda 

dengan makhluk lainnya. Pada saat itu memiliki berbagai potensi, fitrah 

dan hikmah yang hebat dan unik, baik lahir maupun batin, bahkan pada 
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setiap anggota tubuh manusia. antara lain diarahkan kepada 

pengembangan jasmani dan rohani manusia secara harmonis, serta 

pengembangan fitrah manusia secara terpadu. 

Keempat, Proses kejadian manusia yang tertuang dalam al-Quran 

tersebut ternyata semakin diperkuat oleh penemuan penemuan ilmiah, 

sehingga lebih memperkuat keyakinan manusia akan kebenaran al-Quran 

sebagai wahyu dari Allah Swt bukan buatan atau ciptaan Nabi Muhammad 

Saw.
24

 

2. Macam-macam Nilai 

a. Macam- macam nilai menurut Spranger, yaitu: 

1.) Nilai keilmuan merupakan salah satu dari macam-macam nilai 

yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang 

yang bekerja terutama atas dasar pertimbangan rasional. Nilai 

keilmuan ini di pertentangkan dengan nilai agama. 

2.) Nilai Agama merupakan salah satu dari macam-macam nilai 

yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan 

kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran 

agama. 

3.) Nilai Ekonomi merupakan salah satu dari macam-macam nilai 

yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas 

dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai 
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akibat dari perbuatannya itu. Nilai ekonomi ini dikontraskan 

dengan nilai seni. 

4.) Nilai Seni merupakan salah satu dari macam-macam nilai yang 

mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar 

pertimbangan material. 

5.) Nilai Solidaritas ialah salah satu dari macam-macam nilai yang 

mendasari perbuatan seseorang terhadap orang lain tanpa 

menghiraukan akibat yang mungkin timbul terhadap dirinya 

sendiri, baik itu berupa keberuntungan maupun ketidak 

beruntungan. Nilai solidaritas ini dikontraskan dengan nilai 

kuasa. 

6.) Nilai Kuasa adalah salah satu dari macam-macam nilai yang 

mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar 

pertimbangan baik buruknya untuk kepentingan dirinya atau 

kelompoknya.
25

 

b. Macam-macam nilai Menurut Bambang Daroeso, adalah sebagai 

berikut: 

1.) Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. 

Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat 

diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang 

memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa 

mengindra kejujuran itu. 
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2.) Nilai memiliki sifat normatif artinya nilai mengandung harapan, 

cita-cita dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal 

(das sollen). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai 

landasan manusia dalam bentuk norma sebagai landasan manusia 

dalam bertindak. Misalnya, Nilai keadilan. Semua orang berharap 

dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai 

keadilan. 

3.) Nilai berfungsi sebagai daya dorong / motivator dan manusia 

adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong 

oleh nilai yang diyakini. Misalnya : nilai ketaqwaan. Adanya nilai 

ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai 

derajat ketaqwaan.
26

 

3. Jenis-jenis Nilai 

a. Jenis-jenis nilai Menurut Notonegoro menyebutkan adanya tiga 

macam nilai. Ketiga Nilai itu adalah sebagai Berikut: 

1.) Nilai Materiil adalah nilai yang meliputi berbagai konsepsi 

mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 

salah satu contoh nilai materiil sandang dan pangan. 

2.) Nilai Vital adalah nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang 

berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia 

dalam melaksanakan berbagai aktifitas, salah satu contoh vital 

adalah buku pelajaran yang berguna bagi siswa saat belajar. 
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3.) Nilai Kerohanian, dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Nilai Kebenaran (kenyataan) yang bersumber dari unsur 

akal manusia (rasio, budi, cipta), contoh nilai kebenaran. 

Bumi itu bentuknya bulat, garam rasanya asin, gula rasanya 

manis, matahari adalah bintang, manusia bernafas dengan 

oksigen. 

b. Nilai Moral (kebaikan) yang bersumber dari unsur rasa 

manusia (perasaan, estetetis). Contoh: Tari-tarian, lukisan, 

patung, perhiasan. 

c. Nilai Religius adalah nilai yang meliputi berbagai konsepsi 

yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kebutuhan rohani manusia. Salah satu contoh nilai 

kerohanian adalah beribadah.
27

 

b. Jenis-jenis dilihat dari segi filsafat berbeda dengan jenis-jenis nilai 

yang dikemukakan oleh Notonegoro dilihat dari segi filsafat, nilai 

dapat diklasifikasi ke dalam tiga macam jenis, diantaranya: 

1.) Nilai Logika yaitu benar-salah 

Nilai Logika disini yaitu nilai mengenai benar atau salahnya 

tindakan / kejadian. Dalam hal ini nilai logika berkaitan dengan 

tindakan / kejadian yang dilakukan oleh seseorang, sebagai 

contoh seorang siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

guru, kemudian ia berhasil menjawab dengan benar, maka secara 
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logika jawaban tersebut dianggap benar bukan baik, dan ketika 

jawabannya keliru maka secara logika jawaban tersebut dianggap 

salah bukan buruk. 

2.) Nilai Etika yaitu Nilai tentang baik dan buruk 

Nilai Etik / Etika adalah nilai tentang baik buruk yang berkaitan 

dengan perilaku manusia. Jadi, kalau kita mengatakan etika orang 

itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk. Nilai Etika adalah niali 

moral yang di maksudkan disini adalah nilai moral sebagai 

bagian dari nilai.
28

 

3.) Nilai Estetika yaitu nilai tentang Indah-Jelek 

Selain Etika, kita juga mengenal pula estetika. Estetika 

merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, penampilan 

fisik, bukan nilai Etik.Nilai Estetika berkaitan dengan 

penampilan, sedangkan nilai etik atau buruk moral berkaitan 

dengan perilaku manusia. 

4.) Nilai Edukatif yaitu Nilai-nilai pendidikan yang di dalamnya 

mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun 

kehidupan sosial. Nilai edukatif dalam kehidupan sosial 

merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk melangsungkan 

hidup pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar dan untuk 

berinteraksi. Nilai edukatif itu menuntun tiap individu ketika 
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berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya: setia 

atau tidak setia. Tanggung jawab atau tidak tanggung jawab. 

4. Pengertian Pendidikan 

Istilah pendidikan adalah istilah generik, dalam arti dapat diartikan 

secara luas maupun sempit. Lodge dalam bukunya Philosophy of 

Education menyatakan dalam arti luas, pendidikan adalah: “In the wider 

sense, all experience is said to the educative life is education, and 

education is life”. Sedangkan dalam pengertian sempit, Lodge 

mengemukakan pendidikan berarti penyerahan adat istiadat (tradisi) 

dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada 

warga masyarakat generasi berikutnya. Dalam pengertian lebih khusus 

lagi Lodge menyatakan bahwa pendidikan dalam prakteknya identik 

dengan “sekolah”, yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang 

diatur. Istilah pendidikan dapat diartikan dengan lebih khusus lagi yaitu 

sebagai proses belajar mengajar di kelas dan ilmu mendidik (pedagogy). 

Dari segi istilah, pendidikan berasal dari dua kata Latin Educare dan 

Educeere. Yang pertama memberi arti “merawat”, melengkapi dengan 

gizi agar sehat dan kuat”. Yang kedua berarti “membimbing ke luar 

dari”.29
 

Pendidikan adalah seluruh aktivitas atau upaya secara sadar 

yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua 

aspek perkembangan kepribadian baik jasmani maupun rohani, secara 
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formal, informal maupun non formal yang berjalan terus menerus 

untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi, baik nilai 

insaniyah maupun ilahiyah.
30 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
31

 

Pengertian Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro (Bapak 

Pendidikan Nasional Indonesia). Menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah 

Tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa 

yang akan datang.
32

 

Pengertian pendidikan menurut M.J. Longeveled menjelaskan 

bahwa “Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan 
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yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaanya atau lebih 

tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya 

sendiri.
33

 

Pengertian Menurut Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa 

Arab yang hidup tahun 106 H-143 H, pengarang Kitab Kalilah dan 

Daminah), menjelaskan Bahwa: “Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan 

untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita 

seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk 

mencapai peradaban yang lebih tinggi yang merupakan santapan akal dan 

rohani.
34

 

Adapun tujuan pendidikan menurut istilah adalah bahwa 

pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang 

menghambakan diri kepada Allah Swt adalah beribadah kepada Allah Swt. 

Islam menghendaki agar manusia di didik supaya ia mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang harus digariskan oleh 

Allah Swt. Tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah  

sebagaimana dalam Surat Ad-Dzariyat ayat 56. 

Artinya: “Dan Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk 

     beribadah kepadaKu”35
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Dalam Perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan 

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh 

orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, 

pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok 

orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar 

menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi (mental). Dengan demikian pendidikan berarti segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya  ke arah kedewasaan.
36

 

Dalam Ensiklopedi Pendidikan (1982) dijelaskan bahwa 

pendidikan berarti: “Semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta 

ketrampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar 

dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah”.37
 

Sedangkan menurut Brubacher dalam Modern Philosophy of 

Education (1969: 371) dikatakan bahwa Pendidikan sebagai proses timbal 

balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan 

masyarakat, dengan teman, dan dengan kelengkapan dari semua potensi 

manusia, moral, intelektual dan jasmani (pancaindra) oleh dan untuk 

kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan 

demi menghimpun semua aktifitas tersebut bagi tujuan hidupnya. 
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Pendidikan adalah Proses yang mana potensi-potensi ini (Kemampuan, 

Kapasitas) manusia yang mudah di pengaruhi oleh Kebiasaan-Kebiasaan 

yang baik, oleh alat (media) yang disusun sedemikian rupa dan dikelola 

oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri mencapai 

tujuan yang ditetapkan.
38

 

Dari beberapa pengertian tentang pendidikan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar atau 

bersahaja dengan bantuan orang lain (pendidik) atau secara mandiri 

sebagai upaya pemberdayaan atas segala potensi yang dimilki (jasmaniah 

dan rohaniah) agar dapat menciptakan kehidupan yang fungsional dan 

bernilai bagi diri dan lingkungannya. Pendidikan adalah sebuah proses 

perubahan manusia dari tidak berdaya (powerless) menjadi berdaya 

(powerfull), dari tidak memiki harapan (hopeless) menjadi berpengharapan 

(hopeness).
39

 

5. Pengertian Pendidikan Islam 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu 

kepada term al-tarbiyah, dan al-tadib, dan al-ta‟lim 

Dari ketiga istilah tersebut term yang poluler digunakan dalam 

praktek pendidikan islam ialah term al-tarbiyah. Sedangkan term al-tadib 
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dan al-ta‟lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah 

digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan islam.
40

 

Kendatipun demikian, dalam hal-hal tertentu, ketiga term tersebut 

memiliki kesamaan makna. Namun secara esensial, setiap term memiliki 

perbedaan, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Untuk itu 

perlu dikemukakan uraian dan analisis terhadap ketiga term pendidikan 

islam tersebut dengan beberapa argumentasi tersendiri dari beberapa 

pendapat para ahli pendidikan islam.
41

 

a. Istilah al-Tarbiyah 

Istilah al-Tarbiyah berasal dari kata rabb. walaupun kata ini memiliki 

banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna 

tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga 

kelestarian atau eksistensinya.
42

 

Kata Rabb sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Fatihah (alhamdu 

li Allahi rabb al-Amin) mempunyai kandungan makna yang 

berkonotasi dengan istilah al-Tarbiyah. Sebab kata rabb (Tuhan) dan 

murabbi (pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal 

ini, maka Allah adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi seluruh alam 

semesta.
43
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Uraian diatas, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses 

pendidikan islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan 

Allah Swt sebagai “pendidik” seluruh ciptaan-Nya, termasuk yang 

dikandung dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, 

yaitu: 

1.) Memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa 

(baligh). 

2.) Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan 

3.) Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan 

4.) Melaksanakan pendidikan secara bertahap.
44

 

b. Istilah al-Ta’lim 

Istilah telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan 

islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal di banding 

dengan al-Tarbiyah maupun al-Ta‟dib. Rasyid Ridha, misalnya 

mengartikan al-Ta‟lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu 

pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan 

tertentu. 

Argumentasinya didasarkan dengan merujuk pada ayatnya ini: 

Artinya:“Sebagaimana (Kamu telah menyempurnakan nikmat Kami    

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara 

kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan 
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mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu apa yang  

belum kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah/2:151).
45

 

 

Kalimat wa yu‟allimu hum al-kitab wa al-hikmah dalam ayat 

tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah Saw mengajarkan 

tilawadt al-Qur‟an kepada kaum muslimin. Menurut Abdul Fattah Jalal, 

apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar membuat umat islam 

bisa membaca, melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai 

pendidikan tazkiyah al-nafs (pensucian diri) dari kotoran, sehingga 

memungkinkannya menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang 

bermanfaat untuk diketahui. Oleh karena itu, makna tidak hanya 

terbatas pada pengetahuan yang secara lisan, pengetahuan dan 

ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk 

melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk perilaku.
46

 

Kecenderungan Abdul Fattah Jalal sebagaimana dikemukakan 

diatas, didasarkan pada argumentasi bahwa manusia pertama yang 

mendapat pengajaran langsung dari Allah adalah Nabi Adam as. Hal ini 

secara eksplisit disinyalir dalam QS. al-Baqarah ayat 31. Pada ayat 

tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kata allama untuk memberikan 

pengajaran kepada Adam as memiliki nilai lebih yang sama sekali tidak 

dimiliki para malaikat.
47
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Dalam argumentasi yang agak berbeda, istilah al-ilmu (sepadan 

dengan al-tam) dalam al-Qur‟an tidak terbatas hanya berarti ilmu saja. 

Lebih jauh kata tersebut dapat diartikan ilmu dan amal. Hal ini 

didasarkan ayat berikut ini: 

 

Artinya:“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan 

(Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan baginya 

dosamu dan bagi mengetahui tempat kamu berusaha dan 

tempat tinggalmu.” (QS. Muhammad/47:19). 

 

Kata  fa‟lam (ketahuilah) pada ayat di atas memiliki makna 

sekedar mengetahui (ilmu) secara teoritis yang tidak memiliki pengaruh 

bagi jiwa, akan tetapi mengetahui yang membekas dalam jiwa dan 

ditampilkan dalam bentuk aktivitas (amaliah). Dalam hal ini Allah Swt 

berfirman: 

Artinya: “Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang 

melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-

macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut 

kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 

ulama.Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha 

Pengampun.” (QS. Fathir/35:28).
48

 

 

Dalam konteks ini, makna kata ulama dalam ayat di atas adalah 

orang-orang yang mengetahui ajaran agama dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Di sini, fungsi ilmu pada dasarnya amal, maka ilmu 
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tidak akan berfungsi sebagai alat bagi manusia melaksanakan amanat-Nya 

sebagai Khalifah fi al-ardh.
49

 

c. Istilah al-Ta’dib 

Menurut al-Attas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan 

pendidikan islam adalah al-ta‟dib.
50

 Konsep ini didasarkan pada hadits 

Nabi: 

Artinya:”Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan 

pendidikanku”. (HR. al-„Askary dari Ali r.a). 

 

Kata addaba dalam hadits diatas dimaknai al-Attas sebagai 

“mendidik”. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa hadits tersebut bisa 

dimaknai kepada “Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui 

dengan adab yang dilakukan secara berangsur-angsur ditanamkan-Nya 

ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu didalam 

penciptaan, sehingga hal itu membimbingku kearah pengenalan dan 

pengakuan tempat-Nya yang tepat di dalam tatanan wujud dan 

kepribadian, serta sebagai akibat, ia telah membuat pendidikanku yang 

paling baik. 

Berdasarkan batasan tersebut, maka al-ta‟dib berarti 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan 

ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat 

dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan 
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ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan 

dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan penciptaan. 

Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai 

pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang 

tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya.
51

 

Lebih lanjut ia ungkapkan bahwa, penggunaan istilah al-

Tarbiyah terlalu luas untuk mengungkapkan hakikat dan 

operasionalisasi pendidikan islam. Sebab kata al-Tarbiyah yang 

memiliki arti pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang tidak hanya 

digunakan untuk manusia, akan tetapi juga digunakan untuk melatih 

dan memelihara binatang atau makhluk Allah Swt lainnya. Oleh 

karenannya, penggunaan istilah al-tarbiyah tidak memiliki akar yang 

kuat dalam khazanah bahasa arab. Timbulnya istilah ini dalam dunia 

islam merupakan terjemahan dari bahasa Latin “Education” atau 

bahasa inggris “Education”. Kedua kata tersebut dalam batasan 

pendidikan barat lebih banyak menekankan pada aspek fisik dan 

material. Sementara pendidikan islam, penekanannya tidak hanya 

aspek tersebut, akan tetapi juga pada aspek psikis dan immaterial. 

Dengan demikian, istilah al-Ta‟dib merupakan term yang paling tepat 

dalam khasanah bahasa Arab karena mengandung arti ilmu, kearifan, 

keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuh yang baik sehingga 

makna al-Tarbiyah dan al-Ta‟lim sudah tercakum dalam term Ta‟dib  
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terlepas dari perdebatan makna dari ketiga term di atas, secara 

terminology, para ahli pendidikan islam telah mencoba memformulasi 

pengertian pendidikan islam. diantara batasan yang sangat variatif 

tersebut adalah: 

a. Muhammad Fadhil al-Jamaly : Mendefinisikan pendidikan islam 

sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak 

peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai 

yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, 

diharapkan akan terbentuk pribadi yang peserta didik yang lebih 

sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, 

maupun perbuatannya.
52

 

b. Ahmad D. Marimba : Mendefinisikan bahwa pendidikan islam 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadiannya yang utama (insane kamil).
53

 

c. Ahmad Tafsir : Mendefinisikan pendidikan islam sebagai 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.
54

 

 

 

                                                 
52

 Muhammad Fadhil al-Jamaly, Nahwa  Tarbiya t Mukmina t   (al-Syirkat al-

Tunisiyat al-Tauzi‟, 1977), 3. 
53

 Ahmad D Marimbi, Penga nta r  F ilsa fa t Pendidikan Islam (Bandung : Al-

Ma‟arif, 1989), 19. 
54

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan da la m per spektif Isla m (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 1992),32. 



41 

 

 

 

6. Bentuk Pendidikan 

 Kegiatan pendidikan pada umumnya berlangsung di dalam suatu 

bentuk pendidikan. Bentuk-bentuk pendidikan merupakan suatu tempat 

atau lingkungan dimana anak dapat menerima sesuatu yang berada di luar 

diri mereka. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, 

lingkungan ada yang sengaja diadakan (usaha sadar) ada yang tidak usaha 

sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. Sedangkan 

yang lainnya disebut pengaruh. Lingkungan yang sengaja diciptakan 

untuk mempengaruhi anak digolongkan ke dalam tiga bentuk: 

a. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar dan tidak sadar, sejak lahir 

sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan 

sehari-hari dan yang menjadi penanggung jawab penyelenggara 

pendidikan adalah orang tua. Keluarga merupakan masyarakat 

alamiah yang pergaulan diantara anggotanya bersifat khas. Dalam 

lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Di sini pendidikan 

berlangsung dengan sendirinya yang berlaku di dalamnya, artinya 

tanpa harus di umumkan atau dituliskan terlebih dahulu agar diketahui 

dan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Yang menjadi pendidik 

dalam keluarga adalah ayah dan ibu dan anak sebagai terdidiknya dan 

tidak mempunyai program yang resmi seperti yang dimiliki oleh 

badan pendidikan formal. 
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b. Pendidikan Formal 

Lembaga pendidikan formal adalah sekolah merupakan lembaga 

sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. 

Artinya sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan 

perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberi pendidikan, 

yang terikat pada tata aturan formal berprogram dan target atau 

bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpiman 

penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi.
55

 

c. Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di 

dalam masyarakat. Masyarakat juga merupakan faktor yang sangat 

penting bagi kelangsungan pendidikan anak, karena bagaimanapun 

anak tidak dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya.
56

 

7. Tujuan Pendidikan Islam 

Istilah “Tujuan” atau “sasaran” atau “maksud”, dalam Bahasa Arab 

dinyatakan dengan ghayat  atau  andaf atau maqasid. Sedangkan dalam 

bahasa Inggris,  istilah “Tujuan” dinyatakan dengan “goal atau purpose 

atau objective atau aim. Secara umum istilah-istilah itu mengandung 

pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu 

tujuan tertentu, atau arah, maksud yang hendak dicapai melalui upaya 

atau aktivitas.
57
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Secara praktis Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Menyimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu: 

a. Membentuk Akhlaq yang mulia 

b. Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat 

c. Persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya 

d. Menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan peserta didik 

e. Mempersiapkan tenaga professional yang terampil.
58

 

8. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

a. Makna Dasar 

Dasar diartikan sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. 

Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan 

dicapai. Setiap Negara mempunyai dasar pendidikannya sendiri. 

Eksistensinya merupakan pencerminan filsafat hidup suatu bangsa. 

Berdasarkan kepada dasar tersebut pendidikan suatu bangsa disusun. 

Oleh karena itu, sistem pendidikan setiap bangsa senantiasa berbeda 

beda karena setiap Negara mempunyai falsafah hidup yang berbeda 

pula. 

Dasar pendidikan di Malaysia misalnya diasaskan kepada prinsip-

prinsip rukun negara yang dijadikan filsafat hidup bangsa malaysia. 

Prinsip-prinsip rukun Negara itu ialah: 

Kepercayaan kepada Tuhan 

Kesetiaan kepada Raja dan Negara.  
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Keluhuran perkembangan. 

Kedaulatan Undang-Undang. 

Kesopanan dan Kesusilaan.
59

 

b. Al-Quran 

  Umat Islam dianugerahkan Allah Swt suatu kitab Suci al-

Quran yang lengkap dengan segala petunjuk dan meliputi seluruh 

aspek kehidupan dan bersifat universal. Untuk itu, sudah barang tentu 

dasar pendidikan mereka adalah bersumber kepada filsafat hidup yang 

berdasarkan kepada al-Quran. Nabi Muhammad Saw sebagai 

pendidik pertama edudukan al-Quran sebagai sumber pokok 

pendidikan islam dapat dipahami dari firman Allah Swt: 

Artinya: “Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) 

  ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada  

  mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat  

  bagi kaum yang beriman”. (QS. al-Kahfi ayat 64). 

 

Artinya:“Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu             

penuh dengan berkah supaya mereka memperlihatkan ayat-

ayat-Nya dan Supaya mendapat pelajaran orang-orang yang 

mempunyai fikiran” (QS. al-Mulk ayat 38).
60

 

 

Sehubungan dengan masalah diatas, Muhammad Fadhil al-Jamali 

menyatakan bahwa: “Pada Hakikatnya al-Quran merupakan 

perbendaharaan besar tentang kebudayaan manusia, terutama bidang 
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kerohanian. Pada umumnya al-Quran adalah merupakan kitab 

pendidikan, kemasyarakatan, moril (akhlak) dan spiritual 

(kerohanian).
61

 

 Pendidikan dan pengajaran umat islam haruslah 

bersumberkan kepada aqidah islamiyah. Menurutnya, sekiranya 

pendidikan umat islam tidak didasarkan kepada aqidah yang 

bersumberkan kepada al-Quran dan al-Hadits, maka pendidikan yang 

dilaksanakan bukanlah pendidikan islam, tetapi adalah pendidikan 

asing.
62

 

c. Sunnah 

  Dasar yang kedua selain al-Quran adalah sunnah Rasulullah 

Saw. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw dalam proses 

perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan islam 

setelah al-Quran. Hal ini disebabkan, Karena Allah Swt menjadi 

Muhammad Saw sebagai Tauladan bagi umatnya. Firman Allah Swt: 

Artinya: “Di dalam diri Rasulullah itu kamu bisa menemukan teladan 

yang baik….”. (QS.al-Ankabut ayat 33 ). 

 

Nabi Mengajarkan dan Mempraktekkan sikap dan amal baik 

kepada istri dan sahabatnya, dan seterusnya mereka mempraktekkan 

pula seperti yang dipraktekkan nabi dan mengajarkan pula kepada 

orang lain. Perkataan atau perbuatan dan ketetapan nabi inilah yang 
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disebut hadits atau sunnah. Konsepsi dasar pendidikan yang 

dicontohkan Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: 

1.) Disampaikan sebagai Rahmatan lil „alamin. 

2.) Disampaikan secara Universal. 

3.) Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak. 

4.) Kehadiran Nabi sebagai evaluator atau segala aktifitas 

pendidikan. 

5.) Perilaku Nabi sebagai figure identifikasi (Uswah Hasanah) bagi 

umatnya.
63

 

Adapun alasan dipergunakan kedua dasar yang kokoh diatas, karena 

keabsahan dasar al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup dan 

kehidupan sudah mendapat jaminan Allah Swt dan Rasul-Nya. 

Firman Allah Swt: 

Artinya:“Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa”. (QS.al-Baqarah ayat 2 ). 

 

Sabda Rasulullah Saw selama kamu masih berpegang kepada 

keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

Prinsip menjadikan al-Quran dan Hadits sebagian Dasar 

Pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran 

keyakinan semata. Lebih Jauh, Kebenaran yang dikandungnya sejalan 

dengan kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan bukti 
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sejarah. Dengan demikian barangkali wajar jika kebenaran kedua 

sumber tersebut dijadikan dasar seluruh kehidupan, termasuk 

pendidikan. kebenaran yang dikemukakan-Nya mengandung 

kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran spekulatif.  Hal ini sesuai 

dengan jaminan Allah Swt. sebagai aktifitas yang bergerak dalam 

proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan islam 

memerlukan azas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan 

dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang 

telah diprogramkan. Dalam Konteks ini dasar yang menjadi acuan 

pendidikan islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan 

kekuatan yang dapat menghantarkan peserta didik kearah pencapaian 

pendidikan. Oleh Karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan 

Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah (Hadits).
64

 

9. Tujuan Pendidikan Sebagai Nilai Pendidikan 

Ada dua tujuan pendidikan nilai apabila dilihat dari pendekatan 

analisa nilai tujuan tersebut adalah pertama adalah membantu siswa untuk 

menggunakan kemampuan berfikir logis dan penemuan ilmmiah dan 

penemuan ilmiah dalam menganalisa sosial. Kedua, membantu siswa 

untuk menggunakan proses berfikir rasional dan analitik dalam 

menghubung-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai 

mereka.
65
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Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan klarifikasi nilai ada tiga: 

a. Pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi 

nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. 

b. Kedua, membantu siswa supaya bisa berkomunikasi secara terbuka 

dan jujur dengan orang lain. 

c. Ketiga, membantu siswa supaya mampu menggunakan secara 

bersama-sama kemampuan berfikir rasional dan kesadaran 

emosional. 

10. Nilai-nilai Pendidikan 

a. Nilai Pendidikan Religius 

   Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara 

mendalam  lubuk hati manusia sebagai human nature. Religi tidak 

hanya menyangka segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam 

integrasinya hubungan ke dalam integrasinya hubungan ke dalam 

keesaan Tuhan. Nilai-nilai religius bertujuan untuk mendidik agar 

manusia lebih baik menurut tuntutan agama dan selalu ingat kepada 

Tuhan. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam karya seni 

dimaksudkan agar penikmat karya seni dimaksudkan agar penikmat 

karya tersebut mendapatkan renungan-renungan batin dalam 
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kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai religius 

dalam seni bersifat individu dan personal.
66

 

b. Nilai Pendidikan Moral 

  Moral merupakan makna yang terkandung dalam karya 

seni, yang disaratkan lewat cerita. Moral dapat dipandang sebagai 

tema dalam bentuk yang sederhana menyatakan bahwa, moral 

merupakan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan 

buruk. 

   Nilai moral yang terkandung dalam karya seni bertujuan 

untuk mendidik manusia agar mengenal nilai-nilai etika merupakan 

nilai-nilai etika merupakan nilai baik buruk suatu perbuatan, apa yang 

harus dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta 

suatu tatanan hubungan manusia dalam bermasyarakat yang dianggap 

baik, serasi, dan bermanfaat bagi orang itu, masyarakat, lingkungan 

dan alam sekitar.
67

 

c. Nilai Pendidikan Sosial 

  Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat / kepentingan umum. Nilai pendidikan sosial merupakan 

hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup 

sosial. Perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial 

berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya 

yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berfikir, dan hubungan 
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sosial bermasyarakat antar individu. Nilai pendidikan sosial 

merupakan hikmah yang dapat dilihat dari cerminan kehidupan 

masyarakat yang diinterprestasikan. Nilai pendidikan sosial akan 

menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan berkelompok 

dalam ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu 

lainnya. 

d. Nilai Pendidikan Budaya 

  Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik 

dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang 

belum tentu dipandang baik pula oleh kelompok masyarakat atau suku 

bangsa lain sebab nilai budaya membatasi dan memberikan 

karakteristik pada suatu masyarakat dan kebudayaannya. Nilai budaya 

merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, hidup dan berakar 

dalam alam pikiran masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai 

budaya lain dalam waktu singkat.
68

 

B. Telaah Pustaka 

Nilai-nilai pendidikan mencakup sikap individu dalam kehidupan 

pribadi maupun kehidupan sosial yang diarahkan untuk melangsungkan 

hidup pribadi dengan mempertahankan sesuatu yang benar untuk berinteraksi 
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dan pada dasarnya adalah komunitas timbal balik antar peserta didik dalam 

pembentukannya melalui proses yang ditempuh.
69

 

Nilai pendidikan memiliki dua bentuk yaitu instrumental (instrumental 

value) dan nilai intrinsik (intrinsic value). Nilai instrumental adalah nilai 

yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai ini ada 

ketika seseorang mengutamakannya karena kebaikan yang ada padanya.  

Sedangkan nilai intrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu 

yang lain, melainkan nilai di dalam dan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, 

nilai baik sesuatu itu tidak tergantung pada selainnya, tetapi lahir dari 

karakteristik asli yang ada di dalam dirinya.
70

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
71

 

Nilai pendidikan termasuk dalam nilai instrumental. Dalam nilai 

pendidikan agama islam memiliki berbagai cakupan, di antaranya adalah nilai 

pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, nilai 

pendidikan budaya, nilai pendidikan etika, nilai pendidikan edukatif. 
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Sedangkan dalam kajian ini, penulis mencari nilai-nilai pendidikan dalam 

Kisah Nabi Ayub as Kajian Tafsir al-Qur‟an surat al-Anbiya‟ ayat 83-84. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mencapai 

taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Bahwa pendidikan adalah proses 

yang dilakukan seumur hidup (life-long) yang dimulai dari seseorang 

bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan 

mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar.
72

 

Pendidikan merupakan kewajiban yang harus kita kenyam semenjak 

dari lahir. Karena dari pendidikan itulah kita akan tahu banyak tentang 

wawasan di dunia dalam kehidupan ini.
73

 

Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Melalui 

pendidikan, seseorang dapat dipandang terhormat, memiliki karir yang baik 

serta dapat bertingkah laku sesuai norma-norma yang berlaku. Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana secara etis, sistematis, intensional dan 

kreatif dimana peserta didik mengembangkan potensi diri, kecerdasan, 

pengendalian diri dan ketrampilan untuk membuat dirinya berguna di 

masyarakat.
74

 

  Dengan demikian, nilai pendidikan di sini merupakan salah satu 

aspek nilai-nilai pendidikan agama yang diambil sebagai sudut pandang 

penulis untuk mengkaji Nilai-nilai pendidikan dalam Kisah Nabi Ayub as 

kajian tafsir al-Qur‟an surat al-Anbiya ayat 83-84 yakni mengkaji nilai-
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nilai yang berkaitan dengan nilai pendidikan religius, nilai pendidikan 

moral, nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan budaya, nilai pendidikan 

etika, nilai pendidikan etika, nilai pendidikan edukatif. 

  Adalah Nabi Ayub as merupakan putra dari Ish bin Ishak bin 

Ibrahim as adalah salah satu manusia pilihan dari sejumlah manusia pilihan 

yang mulia. Allah Swt telah menceritakan dalam kitab-Nya dan memujinya 

dengan ujian yang tak pernah ditimpakan kepada siapapun, tetapi sabar 

dalam menunaikan perintah Allah Swt dan terus menerus bertaubat kepada-

Nya.
75

 

  Nabi Ayub as merupakan seorang Nabi yang sangat kaya sekali. 

Beliau mempunyai ternak yang bermacam-macam, seperti sapi, kambing, 

kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Kekayaan tersebut tidak 

melalaikan ibadahnya kepada Allah Swt. Kekayaan yang melimpah ruah itu 

tidak menyebabkan Nabi Ayub menjadi sombong dan lupa kepada orang-

orang miskin. Walaupun ia seorang yang kaya namun kehidupannya tidak 

berlebih-lebihan, bahkan semakin ia kaya semakin bertambah pula 

ketaatannya kepada Allah Swt.
76

 

Sebagai Telaah Pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya 

terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian. Adapun Hasil Karya 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Maulina Zakiyah, tahun 2009 berjudul  Aktualisasi Nilai-Nilai 

Edukatif Dalam Kagiatan Puasa Senin Kamis (Studi Kasus Di 
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Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo), dengan 

Kesimpulan : 

Pelaksanaan kegiatan puasa Senin Kamis di Pesantren Putri Al-

Mawaddah sebagai hasil pembelajaran, semua ini merupakan 

pelaksanaan dari tujuan pesantren dan kurikulum yang ingin dicapai 

dalam pesantren untuk menciptakan suasana yang agamis dan bersifat 

edukatif. Kegiatan puasa Senin Kamis di Pesantren Putri al-Mawaddah 

mempunyai sebuah tujuan dalam menumbuhkan nilai-nilai edukatif 

yang terkandung dalam kegiatan puasa senin kamis. Adapun nilai-nilai 

yang muncul berupa kedisiplinan, solidaritas, mempunyai moral yang 

tinggi, bersifat keteladanan dan tawadhu. Maka dalam hal ini, 

disamping untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebaikan dengan 

melalui rangkaian kegiatan ibadah puasa Senin Kamis, maka akan 

terlahir nilai-nilai edukatif dengan munculnya sifat disiplin, beriman, 

bertanggung jawab, bersabar, dan disiplin. Ini adalah hasil dari 

aktualisasi nilai-nilai edukatif yang muncul pada peserta didik dengan 

tidak lepas dari dukungan guru, teman-teman dan lingkungan serta 

orangtua, untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan. Setiap 

muslim. Dengan demikian menghasilkan perubahan sikap menjadi 

lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Hanifatul Masruroh, tahun 2012 berjudul Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Yang Terkandung Dalam Kitab Al-Minahus Saniyah Karya 

Syaikh Abdul Wahab asy-Sya‟roniy, dengan Kesimpulan: Nilai-nilai 
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pendidikan akhlak dalam kitab Al-Minah Al-Saniyah karya   Syaikh 

„Abd Wahâb Al-Sya‟raniy meliputi akhlak kepada Tuhan (Allah Swt), 

akhlak terhadap sesama manusia yang di khususkan kepada akhlak 

terhadap masyarakat  dan akhlak terhadap diri sendiri. Adapun hasil 

analisis nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut menyatakan 

bahwasannya terdapat kesesuaian antara teori tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam kitab Al-Minah Al-Saniyah karya Syaikh „Abd 

Wahâb Al-Sya‟raniy. 

c. Ita Rosita, tahun 2009 berjudul Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Yang 

Terkandung Dalam Iman Malaikat-Malaikat Allah swt dalam 

menghadapi Era Globlalisasi (Telaah Atas Pemikiran „Abd al-Rahman 

al-Nahlawi Dalam Kitab Ushul al Tarbiyah al-Islamiyah Wa 

Asalibuha , dengan kesimpulan: 

 Posisi nilai Edukatif beriman kepada Malaikat Allah Swt Menurut   

„Abd al-Rahman al-Nahlawi dalam nilai pendidikan secara umum  

adalah termasuk dalam nilai agama (keimanan kepada malaikat sebagai 

bentuk pengakuan ilahiyah). Sedangkan nilai edukatifnya termasuk 

dalam nilai moral (berupa loyal & Tanggung jawab). Relevansinya 

Nilai Edukatif beriman kepada malaikat Allah Swt. Menurut „Abd al-

Rahman al-Nahlawi dalam menghadapi era globlalisasi bahwa nilai-

nilai tersebut dapat dijadikan bekal dalam menghadapi arus globlalisasi, 

terutama dampak negatifnya, dan sebagai dasar dalam proses 
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pembentukan pribadi yang sholeh dan berdaya saing. Karena nilai-nilai 

ini berperan sebagai motivator sekaligus pengontrol diri dalam 

kehidupan. 

d. Ma‟isatul Hilwa Herdiani, tahun 2015 berjudul Nilai-nilai pendidikan 

dalam kisah Nabi Ayub as (kajian tafsir al-Qur‟an surat al-Anbiya 

ayat 83-84), dengan kesimpulan: Ayub (sekitar 154-142 SM) adalah 

seorang Nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan 

Syam. Isterinya Bernama Rahmah ia diangkat menjadi Nabi pada 

Tahun 1500 SM. Ia Wafat di Huran, Syam. Nabi Ayub as adalah putra 

dari Aish (Eswa) bin Ishaq bin Ibrahim. (Salah satu cucunya Nabi 

Ishaq as). Ayub dikisahkan sebagai seorang Nabi yang paling sabar 

menghadapi cobaan dari Allah Swt telah mengujinya dengan binatang 

ternaknya yang meninggal, Keluarganya yang meninggal dan terakhir 

tubuhnya diberi sakit selama 18 tahun. Nabi Ayub as sembuh setelah 

mandi dan meminum air yang diperintahkan Allah Swt dan menjadi 

tampan dan kaya kembali. 

 

 

 


