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ABSTRAK

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
yang mengandung petunjuk-petunjuk dan pegangan bagi umat manusia, yang
ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan islam merupakan
bagian terpenting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam islam, wahyu
yang pertama kali diturunkan oleh Allah Swt. Adalah wahyu yang menjelaskan
dan menganjurkan untuk selalu meningkatkan kehidupan manusia dengan cara
meningkatkan pendidikanya melalui kegiatan pembelajaran.
Adapun penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang
didalamnya menggunakan metode

analisis

yaitu, tafsir al-qur’an

yang

memaparkan segala aspek yang terkandung didalam al-qur’an surat al-alaq ayat 15.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan tentang kajian tafsir ini

menyimpulkan bahwa dalam penjelasan tentang surat al-Alaq ayat 1-5 pada
intinya memberikan informasi menyangkut masalah pendidikan terutama ilmu
pengetahuan.
Implikasi dari kajian surat al-Alaq ayat 1-5 dapat ditemukan suatu konsep
yang sangat mendasar tentang pendidikan Islam di dalamnya terkait dengan
pendidikan keterampilan, pendidikan ketauhidan di mana dalam menjelaskan
tentang pendidikan Islam sendiri yang paling Mendasar

tentang penanaman

akidah (tauhid) kepada manusia untuk mengarahkannya agar menjadi individu
yang dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang mampu memberi
pencerahan diri dan bisa memahami pesan-pesan ayat Allah yang membawa
kepada keimanan. Dan nilai-nilai pendidikan akal (intelektual) di mana manusia
diberikan kebebasan menggunakan akal pikirannya dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan yang tinggi.
Kata Kunci: Konsep Pendidikan Islam Q,S. 96:1-5
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw
yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an diturunkan
untuk menjadi pegangan bagi umat manusia, yang ingin mencapai kebahagiaan di
dunia dan akhirat.
Ajaran-ajarannya begitu luas serta ditujukan kepada umat manusia dalam peri
kehidupan yang bagaimanapun juga, kepada kaum yang keadaannya primitif maupun
kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi, bagi
seorang yang sufi yang tidak mengindahkan harta, maupun bagi seorang usahawan
yang hartawan, yang pandai maupun yang bodoh. Dan lebih luasnya lagi bagi
seluruh manusia dengan segala aspek kegiatannya.
Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran
Islam menjadi petunjuk kehidupan hidup manusia diturunkan Allah kepada Nabi
Muhammad saw, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Di
dalamnya berkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran
bagi siapa saja yang mempercayai dan mempelajarinya. Al-Qur'an adalah kitab suci
yang terakhir diturunkan Allah swt, yang isinya mencakup segala pokok-pokok
syari'at yang yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Oleh
karena itu, setiap orang yang mempercayai al-Qur'an akan bertambah cinta kepadaNya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya serta pula
untuk mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan
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dikecap oleh penghuni alam semesta. Sesuai firman Allah Swt, dalam surat alAnbiya ayat 107, yang berbunyi:




  
Terjemahnya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
menjadi rahmat bagi semesta alam” 1
Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat manusia dalammenjalannya kehidupan
di dunia yang fatamorgana ini, agar manusia dalam kehidupannya tidak keliru dan
salah jalan, baik individu maupun keluarga dan Masyarakat. maupun sebagian besar
al-Qur'an tidak memuat petunjuk secara rinci dan mendetail terutama yang berkaitan
dengan pendidikan. Dengan keadaan seperti ini membuat kesulitan dalam
menjalankan petunjuk-petunjuk tersebut di dalam realitas kehidupan individual,
berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian langkah yang tepat adalah mencari
jalan keluar untuk mendapatkan petunjuk dari al-Qur'an dengan mencapai
keselamatan dan sejahtera hidup di dunia dan akhirat.
Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam setiap kehidupan adalah
pendidikan. Walaupun ayat-ayat tentang pendidikan banyak terdapat di dalam alQur'an, isinya masih bersifat umum (general) sehingga tidak dapat secara instan
diterapkan begitu saja ke dalam kehidupan manusia. Karena itu, ayat-ayat yang ada
kaitannya dengan pendidikan di dalam al-Qur’an perlu di kaji secara mendalam dan
komprehensif agar dapat dipahami dan ditangkap makna dan petunjuknya sehingga
dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat untuk membimbing manusia ke jalan
yang benar dan ridha Allah SWT. Sebagaimana firmannya dalam Surat Al-Baqarah
ayat 185 berbunyi:
1

Ash Shidiqie dkk, Hasbi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Intermasa,1994), h.508
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Terjemahnya : "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan,
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al Qur'an sebagai
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil) karena itubaang siapa
diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit
atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya
sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hara-hari yang lain. Allah
menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
hendaklah kamu mencukupkan bilanganya dan mengagungkan Allah atas
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur ." 2
Ayat di atas, selain al-Qur'an menjelaskan selain al-Qur'an sebagai petunjuk
bagi umat manusia dan pedoman bagi umat manusia. Ayat tersebut juga
menerangkan surat yang pertama kali diturunkan. Pada bulan Ramadhan adalah
surat al-Alaq. Surat al-Alaq ayat 1-5 adalah surat yang pertama diturunkan kepada
Rasulullah di dalam al-Qur'an yang turun pada awal Islam. Ayat 1-5 merupakan ayat
yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad saw. Ayat yang pertama berisikan
perintah untuk membaca اﻗــﺮأ. Membaca merupakan salah satu aktifitas dalam
2

Ash Shidiqie dkk, Hasbi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Intermasa, 1994), h.45
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pendidikan yang tidak dapat diabaikan baik membaca yang tersurat maupun
membaca alam dan fenomena yang tersirat.
Membaca merupakan materi pertama yang disebutkan di dalam surat al-Alaq.
Hal ini sesuai dengan perkembangan daya serap dan jiwa manusia (peserta didik).
Kondisi ini sesuai dengan penegasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwa
manusia dianugerahi tiga potensi, yaitu pendengaran, penglihatan dan perasaan
(hati).
Pelajaran membaca yang diisyaratkan di dalam surat al-Alaq jelas
membutuhkan organ pendengaran. Jika organ pendengaran pesertaa didik rusak atau
tidak berfungsi, maka proses pelajaran membaca akan terganggu sebab belajar
membaca merupakan belajar meniru bunyi yang didengar. Setelah perintah
membaca, di dalam surat al-Alaq tidak ditegaskan obyek dari bacaan. Karena itu,
alangkah baiknya perlu meninjau sekilas konotasi kata yang berasal dari akar
kata ﻗـﺮأ.
Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata  ﻗــﺮأberarti menghimpun. Dengan
demikian seseorang tidak dapat dikatakan membaca, kecuali jika dia menghimpun
kata demi kata dan mengucapkannya.3 Berdasarkan pengertian tersebut Quraish
Shihab lebih cenderung mengembalikan arti kata tersebut kepada hakikat kata
menghimpun, yaitu menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti,
mengetahui ciri-cirinya dan sebagainya.4
Pendapat tersebut di atas sesuai dengan pemahaman ayat yang pertama kali
turun. Karena itu, kurang tepat jika Allah menyuruh Nabi Muhammad Saw membaca
3

Al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufradat f iGhaaribi al-Qur’an.http://www.blogspot.com
(Diakses tanggal 20 Agustus, 2015)
4
Quraish M. Shihab, Tafsir al-Amanah, (Jakarta: : Pustaka Kartini, 1992), h.10-11
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teks, sementara teksnya tidak ada. Dengan begitu dapat dipahami bahwa pengertian
membaca di sini tidak dalam pengertian sempit, yakni membaca teks, tetapi
mencakup pengertian luas yaitu menghimpun berbagai informasi melalui penelitian,
penalaran. Semua itu merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Menurut Muhammad Abduh memahami perintah membaca sebagai amar
takwini, yakni mewujudkan kemampuan membaca pada diri pribadi Nabi
Muhammad saw.5 Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer cenderung
memahami itu dalam pengertian luas, seperti penegasannya bahwa kata dalam
susunan yang tidak disebutkan obyeknya maka obyek yang dimaksudkan bersifat
umum, mencakup segala yang dapat dijangkau oleh kata tersebut.6 Dalam surat alAlaq, obyek bacaan tidak disebut secara khusus. Sesuai dengan penegasan Quraish
Shihab diatas perintah membaca yang dimaksud berkonotasi umum yakni membaca
apa saja yang dapat dibaca dan berguna, baik untuk diri si pembaca maupun umat
manusia umumnya. Tidak perduli apakah yag dibaca itu tertulis atau tidak tertulis,
seperti membaca atau meneliti alam semesta.
Berdasarkan uraian diatas turunnya perintah membaca tanpa menyebut obyek
bacaan secara eksplisit pada wahyu pertama, dimaksudkan agar perintah tersebut
berkonotasi luas sehingga dapat memuat pesan-pesan yang lebih kondunsif dan
kondisi umat untuk memajukan kehidupan mereka di muka bumi ini. Dengan
demikian, materi membacca dalam pendidikan sangat penting dan mempunyai efek
yang amat besar dalam memajukan kehidupan. Dan amat masuk akal jika perintah

5

Muhammad Abduh, Tafsir Juz’Amma, (Kairo:al-Jam’iyyah al-Khayriyah al-Islamiyah, 1996),

h.248
6

Quraish M. Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung:Mizan, 1994), h.12
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membaca diturunkan Allah dalam wahyu pertama, agar umat manusia memahaminya
dengan baik dan sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.
Sementara itu, para tokoh pendidikan Islam banyak memberikan asumsi dan
pengertian tentang al-Qur’an dan terutama surat al-Alaq ayat 1-5, sebagai berikut:
Abdurrahman an-Nahlawi menjelaskan bahwa al-Qur'an sendiri, mulai
diturunkan dengan ayat-ayat pendidikan. Dimana terdapat isyarat bahwa tinjauan
terpenting al-Qur'an adalah mendidik manusia dengan metoda memantulkan,
mengajak, menelaah, membaca, belajar dan observasi ilmiah tentang penciptaan
manusia, sejak masih berbentuk segumpal darah beku di dalam rahim ibunya.7
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi:

  

  
   



 







 
Terjemahnya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya." 8
Para ahli pendidikan Islam senantiasa memasukan ayat ini sebagai ayat
pendidikan. Seperti

Hasan Langgulung, misalnya menyatakan seakan-akan

permulaan ayat yang pertama kali turun ini sebagai pemberitahuan bahwa kitab ini

7

Abdurahman Al-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung:
Diponegoro, 1996), h.45
8
Hasbi Ash-Siddiqi dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:Intermasa, 1994), h.1079
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mengajak kepada Ilmu, ajaran yang dibawanya tegak di atas dasar ilmu dan akan
mengajar kepada manusia apa yang diketahui.9
Sementara Nur Uhbiyati, dalam surat al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan bahwa
seolah-olah Tuhan berkata hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan pencipta
manusia (dari segumpal darah), selanjutnya untuk memperkokoh keyakinannya dan
memeliharanya agar tidak luntur hendaklah melaksanakan pendidikan dan
pengajaran.10
Sedangkan M. Ustman Najati memasukan ayat ke dua dari surat ini ke dalam
kelompok ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyarakan tentang jenis ilmu pengetahuan
biologi. Ayat ini mengisyaratkan pertumbuhan manusia di dalam rahim ibu yang
berasal dari segumpal darah.11
Mahmud Yunus menyatakan bahwa surat al-Alaq ayat yang pertama kali
diturunkan itu berisi pendidikan keagamaan dan pendidikan akliyah ilmiah.12
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis menjadi tertarik untuk
mengkajinya dalam satu penelitian yang berjudul: Konsep pendidikan Islam dalam
Al-Qur’an Surat Al-Alaq ayat 1-5.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam surat al-Alaq ayat 1-5 ?

9

Hasan Langgulung, 1995, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan (Bandung: Al-Ma’arif,
1995), h.191
10
Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.20
11
Usman M. Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, (Bandung : Pustaka, 1985), h.173
12
Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Hidarya Agung, 1981), h.5
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2. Konsep pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam al-Qur’an surat alAlaq ayat 1-5 ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui konsep pendidikan Islam yang terdapat dalam surat alAlaq ayat 1-5.
2. Untuk mengetahui konsep Pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam
Al-Qur’an surat al-Alaq ayat 1-5.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
1. Menambah wawasan peneliti mengenai konsep pendidikan Islam yang
terkandung dalam al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5, serta bisa dijadikan
pedoman dalam mengembangkan pendidikan Islam yang sesuai pada masa
sekarang, sehingga pendidikan Islam akan mengalami kemajuan dari
generasi ke generasi.
2. Menerapkan konsep pendidikan Islam yang telah dijelaskan oleh al-Qur’an
dan bisa menelaah lebih dalam kandungan dari wahyu-wahyu Allah,
khususnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mengandung hal-hal yang
berhubungan dengan konsep pendidikan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran serta bisa membuat ilmu pengetahuan
berkembang pesat dengan menerapkan konsep pendidikan Islam yang tepat,
sehingga dapat menciptakan suatu peradaban yang lebih baik, khususnya

9

bagi kemajuan keilmuan umat Islam dan bagi keberadaan dunia pendidikan
pada umumnya.
E. Defenisi Operasional
a.

Konsep yaitu generalisasi dari sebuah fenomena yang ada atau juga disebut
sebagai penjelas atas fenomena-fenomena tertentu yang saat itu sedang ada.13

b.

Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan
kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan
ajaran Islam, memikir, merumuskan dan berbuat berdasarkan nilai- nilai
Islam, serta bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.14

c.

Surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama sekali diwahyukan Allah
kepada rasul-Nya Muhammad Saw ketika beliau berkhalwat di gua hira.
Dalam surat ini Allah menjelaskan tentang proses pendidikan manusia mulai
dari membaca, menulis, sampai hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh
manusia kecuali karena petunjuk-Nya.15

F. Kajian Terdahulu
Untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan sudah pernah diteliti atau
belum, maka perlu diadakan kajian terdahulu. Setelah mengamati penelitianpenelitian yang terdahulu, ada beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki
relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

13

Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h.23
Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.152

14

15

Quraish M. Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung:Mizan,1994.
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1. Konsep Pendidikan dalam Al-Qur’an (Kajian terhadap Surat al-Alaq ayat 1
sampai 5), yang ditulis oleh Ikhwan Hadi, dimana hasil dari penelitian ini
adalah penjelasan tentang asal usul kejadian manusia, perintah membaca dan
menulis sebagai kunci dari ilmu pengetahuan dan kesuksesan manusia dalam
hidup di dunia.
Pendidikan yang menunjukkan kesuksesan manusia dalam hidup di dunia
merupakan dorongan tersendiri bagi peneliti untuk menelitinya, khususnya
yang mencakup konsep pendidikan yang terkandung dalam surat al-Alaq ayat 1
sampai 5, serta adanya pesan penting yang ditekankan dalam surat al-Alaq ayat
1 sampai 5, yaitu perintah membaca dan menulis.
2. Konsep Pendidikan Integral dalam Surat al-Alaq Ayat 1 sampai 5 (Studi
Terhadap Tafsir Al Azhar Karya HAMKA), yang ditulis oleh Muallifah. Hasil
atau analisis data dari penelitian ini menginginkan adanya suatu pendidikan
yang bisa mengintegrasikan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama, sehingga
terciptalah pendidikan yang sempurna dan saling melengkapi antara keduanya.
Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam
tentang konsep pendidikan integral yang ada dalam al-Qur’an terutama yang
terdapat dalam surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan mendeskripsikan tentang
konsep pendidikan integral Hamka, menurut beliau dalam pendidikan terdapat
kesatuan sistem ilmu pengetahuan sebagai proses hubungan dialektis antara
jasmani dan rohani serta lingkungan manusia dalam memahami ayat-ayat
Tuhan, dan dalam menuntut ilmu pengetahuan harus selalu menyandarkan
kepada Allah SWT, selain itu, Pendidikan integral menurut Hamka merupakan
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pendidikan yang ditujukan untuk mewujudkan manusia (peserta didik) yang
kaffah, sehingga terciptalah insan kamil yang didambakan dalam memimpin
bumi ini.
3. Nilai-nilai pendidikan dalam surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan relevansinya
terhadap pendidikan Islam (studi pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir alMisbah), yang ditulis oleh Panji Kumoro. Hasil atau analisis data dari
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengkajian tafsir al-Misbah surat alAlaq ayat 1 sampai 5 terdapat nilai-nilai ketauhidan, adanya perintah membaca
kalam Allah dalam arti luas, relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam surat
al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan pendidikan agama Islam yang sangat erat
sekali.
Pembahasan dalam tafsir al-Misbah yang dibahas oleh peneliti, telah
bisa mengungkap adanya relevansi yang sangat erat antara pendidikan agama
Islam dengan nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-Alaq ayat 1 sampai 5,
baik itu yang berhubungan dengan ketauhidan (yang mengingatkan pada
adanya pencipta yang maha kuasa), dengan pendidikan yang ditunjukkan
dengan perintah Allah untuk selalu membaca kalam Allah dalam arti luas
(kalam yang tersirat atau tersurat).
4.

Knsep pendidikan dalam Al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5 kajian tafsir almisbah, menurut penulis adalah suatu upaya Allah dalam menyampaikan
ilmu kepada manusia yang diciptakan dari segumpal darah kemudian
dijadikan dalam bentuk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk
lainya yang memiliki beraneka ragam sifat dan prilakunya dengan
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menggunakan

alat

pena

sebagai

pentranfer

ilmu

dan

melalui

pengajaransecara langsung, dengan istilah ilmu ladunny dan menerapkan
kegiatan pembiasaan dalam diri manusia untuk selalu belajar tidak hanya
satu kali tapi terus menerus agar manusia dapat belajar dengan baik dan
ilmu yang didapatkan lebih melekat dihati, dimaknai, dihayati, serta dapat
meruba prilakunya supaya mereka sadar bahwasanya ilmu itu dari Allah
Swt, dalam setiap aktifitas yang dilakukanya itu karena ikhlas mencari
Ridho Allah Swt. Kemudian Allah akan menganugrahkan kepadanya ilmu
pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru yang
bermanfaat serta kemuliaan baginya dibanding mahluk Allah yang lain.
Perbedan menurut penulis, penelitia terdahulu mereka lebih banyak
terarah kepada nilai-nilai pendidikan islam dan kandungan dalam al-qur’an
surat al-alaq ayat 1-5, penelitian penulis hanya kepada kandungan surat alalaq ayat 1-5.
G. Metode penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
suatu cara kerja tertentu yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan
ilmiah dari suatu dokumen yang dikemukaan oleh ilmuan masa lalu maupun
sekarang.

Tipe

penelitian

ini

adalah

penelitian

kualitatif

sehingga

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan yang berhubungan
dengan makna, nilai dan pengertian. Dalam skripsi ini Peneliti menganalisis
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muatan isi dari objek penelitian yang berupa kitab-kitab tafsir seperti tafsir AlMisbah Q.S. Al-Alaq ayat 1 – 5.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian, alat pengumpulan data akan menentukan kualitas
penelitian. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan
studi kepustakaan karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan
pendekatan tafsir. Selain itu juga yang sangat mendukung dalam pendekatan
penelitian ini adalah kajian tafsir al-Qur’an Al-Misbah surat Al-Alaq ayat 1-5
dimana dalamnya terdapat kajian ayat dan analisis.
3.Teknik Analisis Data
Data di analisis dengan menggunakan pendekatan teori-teori Ilmu
Kependidikan. Penelahaan ini dilakukan terhadap berbagai redaksi al-Qur’an
yang penulis anggap relevan dengan masalah metode al-Qur’an pendidikan
anak usia dini. Kegiatan analisis lebih difokuskan di perpustakaan pada analisis
ayat-ayat al-Qur’an dan tafsir yang berkaitan dengan surat Al-Alaq ayat 1-5
baik dengan pendekatan tekstual ataupun dengan pendekatan kontekstual.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini menggunakan teknik
deskriptif kualitatif.
H. Sistematika penulisan
Penulisan skripsi ini dirancang dalam lima bab, antara bab satu dengan
yang lainnya merupakan satu sub sistem, maka gambaran isi skripsi ini sebagai
berikut:
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Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, kajian terdahulu, metode
penelitian, dan sistem matika penulisan,
Bab II. Pendidikan islam, yang terdiri dari pengertian pendidikan, pengertian
pendidikan islam, tujuan pendidikan islam, dan sasaran pendidikan islam.
Bab III. Surat al-alaq, yang terdiri dari asbab al-nujul dan ayat-ayat yang
berhubungan dengan, surat al-alaq.
Bab IV. Hasil penelitian, yang terdiri dari pendidikan keterampilan membaca dan
menulis, pendidikan tauhid, pendidikan akal, pendidkan psikologi, pendidikan
spritual dan moral, pendidikan sosial, dan pendidikan biologi.
Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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BAB II
PENDIDIKAN ISLAM
A. Pengertian Pendidikan
Banyak ahli filsafat pendidikan memberikan arti pendidikan sebagai suatu
proses bukan sebagai suatu seni atau teknik belaka. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang/
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan (proses, perbuatan dan cara mendidik).1
Pendidikan adalah problematika yang sangat signifikan dalam suatu Negara,
generalisasi stigma Negara secara de facto sebagai negara meju apabila sudah
memiliki sumberdaya manusia yang tinggi. Pendidikan merupakan suatu proses
untuk mencapai sebua kehidupan yang bermanfaat, karena pendidikan merupakan
usaha yang sengaja dan terorganisir untuk mengkonstruk dan membantu
perkembangan potensi manusia, agar nanti mengejahwantakan spesifikasi individu
dan universalnya bagi kehidupan sosial. Sasaran pendidikan adalah manusia, sebuah
term yang sangat spesifik bagi manusia, karena dengan pendidikan diharapkan
manusia agar mempunyai sifat humanisme yang menjadi mahluk yang sempurna dan
yang mengoptimalkan otak. Pembahasan tentang problem pendidikan di dunia
sampai sekarang masi belum tuntas baik tentang mekanisme, sitem maupun
aplikasinya, teramat sulit ketika kita membicarakan masalah pendidikan, karena
kesemuanya tidak terlepas dari berbagai aspek untuk dapat menunjang pelaksanaan
pendidikan
1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. 37
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Dalam Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab I Pasal I) menyebutkan bahwa Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.2
Beberapa ahli pendidikan Barat yang mengartikan pendidikan sebagai proses,
antara lain sebagai berikut :
1. Mortimer J. Adler yag dikutip Arifin, mengartikan, Pendidikan dengan proses
dimana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh)
yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaankebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh
siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang
ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik.3
2. Herman H.Horne yang dikutip oleh Arifin berpendapat bahwa, Pendidikan
harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal
balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia, dengan tabiat tertinggi dari
kosmos.4
3. William Mc.Guecken, S.J yang dikutip Arifin, mengatakan bahwa, Pendidikan
diartikan sebagai suatu perkembangan dan kelengkapan dari kemampuan-

2

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bandung: Wacana Adhitya
Arifin H.M., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumio Aksara, 1991), h.13
4
Ibid, h.13
3
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kemampuan manusia, baik moral, intelektual, maupun jasmaniah yang
diorganisasikan dengan atau kepentingan individual atau sosial dan diarahkan
kepada kegiatan-kegiatan yang bersatu dengan penciptanya sebagai tujuan
akhirnya.5
4. Philip H. Phoenix dalam kutipan Arifin mendefinisikan, pendidikan sebagai
suatu process of engendering esssential meaning, proses pemunculan maknamakna yang esensial. Enam pola makna yang essensial dapat dimunculkan
melalui analisis kemungkinan cara-cara pemahaman manusia yang berbedabeda. Enam pola makna yang dimaksudkan adalah simbolik, empirik, estetik,
sinoetik, etik dan sinoptik yang masing-masing memiliki bidang-bidang
tersendiri.
5. Carter V. Good dalam

Dictionary of Education, bahwa pendidikan

mengandung pengertian sebagai berikut :
a. Suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan
perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya.
b. Suatu proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan
yang terpimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan
sosial dan mengembangkan pribadinya.6
Menurut pandangan C.V. Good ini dapat dipahami bahwa pendidikan
menentukan cara hidup seseorang karena terjadinya modifikasi dalam pandangan
seseorang disebabkan pula oleh terjadinya pengaruh interaksi antara kecerdasan,
perhatian, pengalaman dan sebagainya. Jadi arti pokok yang terkandung dalam
5

Ibid, h.14
Djumransjah, Filsafat Pendidikan Islam, (Malang, Bayumedia, 2006) h.24-39

6
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definisi-definisi di atas adalah bahwa proses kependidikan itu mengandung
“pengarahan” ke arah tujuan tertentu.istilah kata pendidikan dalam bahasa inggris
adalah education, bahasa latin educare yang dapat diartikan perimbangan
berkelanjutan (to lead forth), sedangkan dalam bahasa arabnya adalah tarbiyah.7
Didalam Al-Qur‟an sebagai sumber utama ajaran Islam dapat ditemukan kata-kata
atau istilah –istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu rabba dan
„alama, misalnya :

  
  
  
  

Terjemahannya :“dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu
kecil".8







 

Terjemahannya: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak

diketahuinya.9

Ahmad D. Marimba merumuskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan
secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik
menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
Ilmu pengetahuan menempati posisi signifikan dalam islam. Melalui ilmu
pengetahuan, manusia dibedakan dengan makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat.
7

Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosantris, (Yogyakarta :
Pustaka pelajar, 2005), h.26
8

Ash Shidiqie dkk, Hasbi, Al-Qur‟an dan Terjemehan, (Jakarta : Intermasa, 1994), h.

9

Ash Shidiqie dkk, Hasbi, Al-Qur‟an dan Terjemehan, (Jakarta : Intermasa, 1994), h.
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Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan adam, ia secara bersamaan membekalinya
dengan pengetahuan. Dalam surah al Baqarah ayat 31, Allah berfirman :



  




  



 
Terjemahnya : “ dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu
mamang benar orang-orang yang benar!"
Dalam pandangan ulama, kata al asma dalam ayat ini menunjuk pada semua
nama yang berkaitan dengan ketuhanan dan yang berkaitan dengan makhluk-Nya
sebagaimana pula merujuk kapada forma (bentuk) dan subtansi (hakikat) yang
dengan nama-nama itu, adam dapat memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah
dimuka bumi. Dalam bahasa lain, Allah memberikan kemampuan manusia
menemukan sifat-sifat benda. Hubungan timbal balik, dan hukum-hukum tabiatnya,
termasuk juga tentang Allah. Pengetahuan diturunkan Allah sebagai bekal manusia
dalam rangka memikul amanah kekhalifahan, yaitu pemanfaatan alam secara lestari,
seimbang, dan berwawasan lingkungan, serta penuh kearifan.
Pendidikan adalah proses dua arah yang melibatkan pemberian pengetahuan
sebagai upaya pemberian petunjuk dan peringatan, serta sekaligus upaya perolehan
pengetahuan untuk mendapatkan ketakwaan, bukan menonjolkan diri dan keanguhan
(intelektual). Pendidikan diperlukan bagi manusia adalah sebagai media transformasi
pengetahuan manusia, serta sebagai usaha mengembangkan pengetahuan tersebut.
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Dalam muqaddimahnya Ibnu Khuldun mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh
Sholehuddin dalam telaahnya terhadap Muqaddimah Ibnu Khaldun bahwa :
Untuk mentransformasikan melestarikan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang diciptakan dan dirumuskan oleh generasi
masa lalu kepada generasi selanjutnya, maka diperlukan penyelengaraan
pendidikan. Alasannya adalah pada asalnya manusia adalah makhluk yang
bodoh (tidak memiliki pengetahuan ketika dilahirkan kedunia). Akan tetapi, ia
dapat menjadi pandai melalui upaya pendidikan oleh karena itulah, Ibnu
Khaldun menyatakan inna al-insan jahilun bi al-dzat, „alimunn bi al-kasz
(sesungguhnya manusia pada dasarnya adalah bodoh ia dapat pandai melalui
usaha)10

Ibnu khaldun beranggapan bahwa sebuah pendidikan dapat menghantarkan
anak didik ke jenjang selanjutnya, menjadi penerus bagi masa yang akan datang.
Dengan pendidikan juga akan menghapus kebodohan yang ada dalam masyarakat,
baik berupa kebodohan yang ada dalam masyarakat, baik berupa kebodohan individu
maupun berupa kebodohan masyarakat. Usaha pencerdasan ini semata-mat untuk
menghilangkan kebodohan. Dengan demikian, masih menurut Ibnu Khaldun, maka
ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan suatu hal yang alami pada diri
manusia. Bahkan pendidikan merupakan aspek terpenting dalam melalukan
perubahan. Dengan kata lain, pendidikan yang cukup serta kualitas manusia yang
memadai, maka akan tercipta produk manusia yang bermutu. Artinya bermutu,
terjadi perubahan pada diri seseorang sebelum dan sesudah. Yang awalnya tidak
tahu, menjadi tahu setelah memperoleh pendidikan.

10

Sholehuddin, Mimbar Pembangunan Agama. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal
10 Oktober 2015)
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Pendidikan dengan keseluruhan proses (general proces) yang dibawanya, dapat
diajukan sebagaihelper bagi manusia dalam mengejawantahkan kehidupannya.
Karenanya, pendidikan menempati central position yang strategis dalam rangka
mengkonstruk kehidupan individu dan sosial yang diharapkan mampu memposisikan
kehidupan bersamaan dengan pluralitas kehidupan makro manusia itu sendiri.
Bahkan urgensitas pendidikan semakin tampak jelas dengan masuknya eksitensi dan
esensi manusia ke dalam dimensi ruang dan waktu kehidupan umat manusia
menjelang masuknya new revival (millennium).11
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dirumuskan apa yang dimaksud
dengan pendidikan adalah transformasi knowledge, budaya, sekaligus nilai-nilai
yang berkembang pada suatu generasi agar dapat ditransformasikan kepada generasi
berikutnya untuk menjadi pribadi yang siap terjun ke masyarakat, serta menjadi
orang yang bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya.
B. Pengertian Pendidikan Islam
Istilah “pendidikan” dalam pendidikan Islam kadang-kadang disebut al-ta‟lim.
Al-Ta‟lim biasanya diterjemahkan dengan “pengajaran”. Ia kadang-kadang disebut
dengan al-ta‟dib. Al-ta‟dib secara etimologi diterjemahkan dengan perjamuan makan
atau pendidikan sopan santun.12 Sedangkan al-Ghazali menyebut “pendidikan”
dengan sebutan al-riyadhat. Al-riyadhat dalam arti bahasa diterjermahkan dengan
olah raga atau pelatihan. Term ini dikhususkan untuk pendidikan masa kanak-kanak,
sehingga al-Ghazali menyebutnya dengan riyadha as-shibyan.

11

Nizamia, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. http//www.blogspot.com (Diakses
tanggal 10 Oktober 2015)
12

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : YP3A, 1987), h.32
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Menurut mu‟jam (Kamus) kebahasaan, kata al-tarbiyat memiliki tiga akar
kebahasaan, 13 yaitu :
1. Tarbiyah-Yarbuu-Rabba : yang memiliki arti tambah (zad) dan berkembang
(nama). Pengertian ini didasarkan atas Q.S.al-Rum ayat 39.
2. Yurabbi-Tarbiyah-Rabbi: yang memiliki arti tumbuh (nasya‟) dan menjadi
besar (tara ra‟a).
3. Tarbiyah-Yurabbi-Rabba:
(ashalaha),menguasai

yang

urusan,

memiliki
memelihara,

arti
merawat,

memperbaiki
menunaikan,

memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur dan
menjaga kelestarian dan eksistensinya.14
Apabila term al-tarbiyat dikaitkan dengan bentuk madhi-nya rabbayaniy yang
tertera di dalam Q.S. al-Isra‟ ayat 24 (kama rabbayaniy shaghira), dan bentuk
mudhari-nya–nurabbiy dan yurbiy-yang tertera di dalam Q.S. al-Syuara ayat 18
(alam nurabbika fina walida) dan al-Baqarah ayat 276 (yamh Allah Al-riba‟ wa
yurbiy al-shadaqat), maka ia memiliki arti mengasuh, menanggung, memberi makan,
mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, memproduksi dan
menjinakkan.15
Pada masa sekarang istilah yang popular dipakai orang adalah tarbiyah, karena
menurut Athiyah Abrasyi al-Tarbiyah adalah term yang mencangkup keseluruhan
kegiatan pendidikan. Ia adalah upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan
13

Ibnu Manzhur, Abiy al-Fadhl al-Din Muhammad Mukarram, Lisan al-Arab. http://www.
blogspot.com (Diakses tanggal 20 Juli 2015).
14
Karim al-Bastani, dkk, Al-Munjid fi Lughat wa „Alam, (Bairut:Dar al-Masriq, 1975), h.243244
15
Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, http://www.blogspot. com
(Diakses tanggal 20 Juli 2015).
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yang lebih sempurna etika, sistimatis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat
dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam
mengungkap bahasa lisan dan tulis, serta memiliki beberapa keterampilan.16
Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari kegiatan tarbiyah. Dengan
demikian maka istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah Islamiyah.
Sedangkan secara terminologi ada beberapa istilah tentang pendidikan Islam
diantaranya Musthtafa al-Maraghiy membagi kegiatan al-tarbiyat dengan dua
macam.

Pertama,

tarbiyat

khalqiyat,

yaitu

penciptaan,

pembinaan

dan

pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi
pengembangan jiwanya. Kedua, tarbiyat diniyat tahzibiyat, yaitu pembinaan jiwa
manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu Ilahi.17
Berdasarkan pembagian, maka ruang lingkup al-tarbiyat mencakup berbagai
kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia dan akhirat, serta kebutuhan terhadap
kelestarian diri sendiri, sesamanya, alam lingkungan dan relasinya dengan Tuhan.
Al-Abrasyi

memberikan

pengertian

bahwa

pendidikan

Islam

adalah

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai
tanah air, tetap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur
pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik
dengan lisan atau tulisan.18

16

Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyat wa Ta‟lim. http://www.blogspot.com
(Diakses tanggal 20 Juli 2015).
17
Mustafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal 20 Juli
2015).
18
Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah Islamiyah, cet.3, (Dar al-Fikr al-Arabi, tt), h.100
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Sedangkan menurut Ahmad D.Marimba, bahwa pendidikan Islam adalah
bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama
menurut ukuran-ukuran Islam.19
Dengan memperhatikan kedua definisi di atas maka berarti pendidikan Islam
adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau
kepribadian.
C. Tujuan Pendidikan Islam
Zakiah Daradjat berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah
sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.20
Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan
tingkatan-tingkatan tertentu. Karena pendidikan terlaksana dalam tahapan tertentu
itu, Maka pendidikan tentu saja memiliki tujuan yang bertahap dan bertingkat.
Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia
merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, yakni berkenaan dengan
seluruh aspek kehidupannya yang berjenjang.
Ramayulis mengemukakan aspek-aspek tujuan pendidikan Islam dalam
bukunya Ilmu Pendidikan Islam. Menurut beliau, aspek tujuan pendidikan Islam itu
meliputi empat hal, yaitu: (1) tujuan jasmaniah (ahdaf jismiyyah),(2) tujuan rohaniah
(ahdaf al-ruhiyyah), (3) tujuan akal (ahdaf al-aqliyyah), dan (4) tujuan sosial (ahdaf
al-ijtima‟iyyah). Masing-masing aspek tujuan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

19

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:al-Ma‟arif, 1980),

h.131
20

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), h.29
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1) Tujuan Jasmaniyah (Ahdaf al-Jismiyyah)
Tujuan Pendidikan perlu dikaitkan dengan tugas manusia selaku khalifah di
muka bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani yang bagus di samping rohani
yang teguh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 247 yang
berbunyi :

   




   
   






   
    
  
  
    




 
Terjemahnya : Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah
telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab:
"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi
kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah
telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas
dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha
Mengetahui.21
Dalam ayat di atas dikisahkan bahwa Talut dipilih oleh Allah menjadi raja
karena pandai dan kuat tubuhnya untuk melawan Djalut yang terkenal dengan
berbadan besar seperti raksasa, namun Talut dapat mengalahkannya dengan

21

Hasbi Ash Shiddiqie dkk, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta : Intermasa, 1994), h.247
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perantaraan Daud yang melemparkan bandilnya dengan pertolongan Allah dapat
merobohkan tubuh Djalut hingga tewas.
Jadi tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang
sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi.22
2) Tujuan Rohaniah (Ahdaf al-Ruhiyah)
Kalau kita perhatikan, namun ini dikaitkan dengan kemampuan manusia
menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan ketaatan
kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan tunduk dan patuh kepada nilainilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan mengikuti keteladanan Rasulullah
saw, inilah tujuan rohaniah pendidikan Islam.23
Tujuan pendidikan rohaniah diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia,
yang ini oleh para pendidik modern Barat dikategorikan sebagai tujuan
pendidikan religius, yang oleh kebanyakan pemikir pendidikan Islam tidak
disetujui istilah itu, karena akan memberikan kesan akan adanya tujuan
pendidikan yang non religius dalam Islam.24
Muhammad Qutb mengatakan bahwa tujuan pendidikan ruhiyyah
mengandung pengertian “ruh” yang merupakan mata rantai pokok yang
menghubungkan antara manusia dengan Allah, dan pendidikan Islam harus
bertujuan untuk membimbing manusia sedemikian rupa sehingga ia selalu tetap
berada di dalam hubungan dengan-Nya.25
3)

Tujuan Aqliyah (Ahdaf al-Aqliyah)
22
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Selain tujuan jasmaniyah dan tujuan rohaniah, pendidikan Islam juga
memperhatikan tujuan akal. Aspek tujuan ini bertumpu pada pengembangan
intelegensia (kecerdasan) yang berada dalam otak. Sehingga mampu
memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ciptaan Allah di jagad raya
ini. Seluruh alam ini bagaikan sebuah buku besar yang harus dijadikan obyek
pengamatan dan renungan pikiran manusia sehingga daripadanya ia
mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang dan
makin mendalam. Firman Allah yang mendorong pendidikan akal banyak
Al-Qur‟an tak kurang dari 300 kali.26

terdapat di dalam

Kemudian melalui proses observasi dengan panca indera, manusia dapat
di

didik

untuk

menggunakan

akal

kecerdasannya

untuk

meneliti,

menganalisis keajaiban ciptaan Allah di alam semesta yang berisi khazanah
ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pokok pemikiran yang analitis untuk
dikembangkan menjadi ilmu-ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam
bentuk-bentuk teknologi yang semakin canggih.
Proses

intelektualisasi

pendidikan

Islam

terhadap

sasaran

pendidikannya berbeda dengan proses yang sama yang dilakukan oleh
pendidikan non Islami, misalnya pendidikan sekuler di Barat. Ciri khas
pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidikan Islam adalah tetap
menanamkan (menginternalisasikan) dan mentransformasikan nilai-nilai
Islam seperti keimanan, akhlak dan ubudiyah serta mu‟amalah ke dalam
pribadi manusia didik.
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4) Tujuan Ijtima‟iyah (Ahdaf al-Ijtima‟iyyah)
Tujuan sosial ini merupakan pembentukan kepribadian yang utuh dari
roh, tubuh, dan akal. Di mana identitas individu di sini tercermin sebagai
manusia yang hidup pada masyarakat yang plural (majemuk). Tujuan
pendidikan sosial ini penting artinya karena manusia sebagai khalifah Tuhan
di bumi seyogyanya mempunyai kepribadian yang utama dan seimbang.
Yang karenanya tidak mungkin manusia menjauhkan diri dari kehidupan
bermasyarakat.27
Individu merupakan bagian integral dari anggota kelompok di dalam
masyarakat atau keluarga, atau sebagai anggota keluarga dan pada waktu
yang sama sebagai anggota masyarakat. Kesesuaiannya dengan cita-cita
sosial diperoleh dari individu-individu. Maka persaudaraan dianggap sebagai
salah satu kunci konsep sosial dalam Islam yang menghendaki setiap individu
memerlukan individu lainnya dengan cara-cara tertentu.
Keserasian antara individu dan masyarakat tidak mempunyai sifat
kontradisi antara tujuan sosial dan tujuan individual. “Aku” adalah “kami”.
Merupakan pernyataan yang tidak boleh berarti kehilangan “aku”-nya.
Pendidikan menitikberatkan perkembangan karakter-karakter yang unik, agar
manusia mampu beradaptasi dengan standart masyarakat bersama-sama
dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan yang seperti inilah yang
merupakan karakteristik pertama yang akan dicari dalam tujuan pendidikan
Islam.
27
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Oleh karena itu aspek sosial haruslah mendapatkan perhatian dengan
porsi yang cukup di dalam pendidikan Islam, agar peserta didik mampu dan
pandai menempatkan diri pada lingkungannya, tolong menolong dan saling
membantu dengan masyarakatnya, sekaligus menyadari bahwa dirinya tidak
mungkin hidup sendiri tanpa bantuan dari yang lain. Yang dengan demikian,
seorang muslim atau peserta didik, akan dapat diterima oleh masyarakatnya,
dan ia bisa tenang dan harmonis hidup di tengah-tengah masyarakat.
D. Sasaran Pendidikan Islam
Menurut Widodo Supriyono, manusia merupakan makhluk multidimensional
yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Secara garis besar ia membagi
manusia pada dua dimensi yaitu dimensi fisik dan rohani. Secara rohani, manusia
mempunyai potensi kerohanian yang tak terhingga banyaknya. Potensi-potensi
tersebut nampak dalam bentuk memahami sesuatu (ulil albab), dapat berpikir/
merenung, mempergunakan akal, dapat beriman, bertaqwa, mengingat atau
mengambil pelajaran, mendengar kebenaran firman Tuhan, dapat berilmu,
berkesenian, dapat menguasai teknologi tepat guna dan terakhir manusia lahir ke
dunia telah membawa fitrah.28
Zakiah Daradjat, membagi manusia kepada tujuh dimensi pokok yang masingmasing dapat dibagi kepada dimensi-dimensi kecil. Ketujuh dimensi tersebut adalah:
dimensi akal, agama, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan sosial kemasyarakatan.29
Semua dimensi tersebut harus tumbuh kembangkan melalui pendidikan Islam.
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1) Pendidikan Fisik (Jasmani)
Fisik atau jasmani terdiri atas organism fisik. Pada dimensi ini, proses
penciptaan manusia memiliki kesamaan dengan hewan ataupun tumbuhan, sebab
semuanya termasuk bagian dari alam. Setiap alam biotik, memiliki unsur material
yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara dan air.
Keempat unsur-unsur di atas merupakan materi yang abiotik (tidak hidup). Ia
akan hidup jika diberi energi kehidupan yang bersifat fisik (thaqat al-jismiyah.
Enenrgi kehidupan ini lazimnya disebut nyawa. Karena nyawa manusia hidup. Ibnu
Maskawaih menyebut energi tersebut dengan al-hayat (daya hidup).30 Sedangkan
al-Ghazali menyebutnya dengan ruh jasmaniyah (ruh material), daya hidup ini
merupakan vitaliatas ini tergantung sekali kepada konstruksi fisik seperti susunan sel,
fungsi kelenjar, alat pencernaan, susunan saraf sentral, urat, darah, daging, tulang
sumsum, kulit, rambut dan sebagainya.
Dengan ini manusia dapat bernafas, merasa sakit, haus lapar, panas, dingin,
keinginan seks dan sebagainya. Jadi aspek jasmani ini memiliki dua natur yaitu natur
kongkrit berupa tubuh kasar yang tampak dan natur abstrak berupa nyawa yang
menjadi sumber kehidupan tubuh. Aspek abstrak jasmani inilah yang mampu
berinteraksi dengan aspek rohani manusia.
Dalam pelaksanaan pendidikan jasmanai di dalam Al-Qur‟an dan hadits
ditemukan prinsip-prinsip tentang pendidikan jasmani diantaranya:
Firman Allah swt dalam Surat Al-A‟raf ayat 31:
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Terjemahnya:“Makan dan minumlah dan jangan kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan”.31
Juga firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :
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Terjemahnya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.32
Mendidik jasmani dalam Islam, memiliki dua tujuan sekaligus yaitu: Pertama,
membina

tubuh

sehingga

mencapai

pertumbuhan

secara

sempurna.Kedua,

mengembangkan energi potensial yang dimiliki manusia berlandaskan fisik, sesuai
dengan perkembangan fisik manusia.33
2) Pendidikan Akal
Al-Ishfahami, membagi akal manusia kepada dua macam yaitu :
a. Aql al-Mathbu‟, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai
fitrah ilahi.
b. Aql al-masmu‟, yaitu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dapat
dikembangkan oleh manusia.
Sedangkan fungsi akal manusia terbagi kepada enam yaitu:
a. Akal adalah penahan nafsu.
b. Akal adalah petunjuk yang dapat membedakan hidayah dan kesesatan.
c. Akal adalah kesadaran batin dan pengaturan.
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d. Akal adalah pandangan batin yang berdaya tembus melebihi penglihatan
mata.34
Dalam dunia pendidikan, fungsi intelektual atau kemampuan akal manusia
atau anak didik dikenal dengan istilah kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata
cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas
kognitif ialah peroleh, penataan dan penggunaan pengetahuan. Kognitif sebagai
salah satu peranan psikologis yang berpusat di otak meliputi setiap perilaku
mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan
informasi, pemecahan masalah, kesenjangan dan kenyakinan.35
Mendidik akal, tidak lain adalah mengaktualkan potensi dasarnya. Potensi
dasar itu sudah ada sejak manusia lahir, tetapi masih berada dalam alternatif :
berkembang menjadi akal yang baik, atau sebaliknya tidak berkembang
sebagaimana mestinya. Dengan pendidikan yang baik, akal yang masih berupa
potensi akhirnya menjadi akal yang siap dipergunakan. Sebaliknya, membiarkan
potensi akal tanpa pengarahan yang positif, akibatnya bisa fatal. Karenanya
pendidikan akal memiliki arti penting dibatasi pandangan akal itu. Dengan
demikian tenaga akal itu akan terhindar dari cengkraman hal-hal yang gaib yang
tidak bisa dijangkaunya.36
Adapun tujuan pendidikan akal, berdasarkan semangat Islam secara utuh,
adalah akal yang sempurna menurut ukuran ilmu dan takwa. Dengan kata lain,
setelah mengalami pendidikan dalam arti yang luas, akal seseorang diharapkan
34
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mencapai tingkat perkembangan yang optimal, sehingga mampu berperan
sebagaimana yang diharapkan, yaitu untuk berpikir dan berzikir.37
Materi dalam pendidikan akal adalah seluruh alam ciptaan Allah meneliti
sekalian makhluk-Nya dengan penuh kesempurnaan, memberi indikasi bahwa
tujuan akal yang sebenarnya adalah untuk menyakini, mengakui dan
mempercayai eksistensi Allah. Inilah yang merupakan ciri khas pendidikan
Islam, yaitu internalisasi (penanaman) dan transformasi (pembentukan) nilai-nilai
ilahi ke dalam peserta didik.38
3) Pendidikan Agama
Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau disebut homodivinous
(makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga homoreligious artinya
makhluk yang beragama. Berdasarkan hasil riset dan observasi, hampir seluruh
ahli ilmu jiwa sependapat bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan
dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhankebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan
akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk
mencintai dan dicintai Tuhan.39
Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama,
jiwa yang mengakui adanya zat yang Maha Pencipta dan Maha Mutlak yaitu
Allah SWT. Sejak dalam roh, manusia telah mempunyai komitmen bahwa Allah
adalah tuhannya. Pandangan ini bersumber pada firman Allah swt dalam surat
Al-A‟raf ayat 172 :
37
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Terjemahnya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa
mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka
menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah
terhadap ini (keesaan Tuhan)".40
Muhammad Hasan Hamshi,41 menafsirkan fitrah pada ayat di atas dengan
ciptaan Allah, yaitu bahwa manusia diciptakan

Allah

mempunyai naluri

beragama yaitu, agama tauhid. Pandangan tersebut diperkuat oleh Syekh
Muhammad Abduh dalam tafsirnya yang berpendapat bahwa agama Islam adalah
agama fitrah.42 Demikian juga Abu A‟la al-Mududi menyatakan bahwa agama
Islam identik dengan watak tabi‟i (human nature).43
Islam memandang ada suatu kesamaan diantara sekian perbedaan manusia.
Kesamaan itu tidak pernah akan berubah karena pengaruh ruang dan waktu.
Yaitu potensi dasar beriman (aqidah tauhid) kepada Allah. Aqidah tauhid
merupakan fitrah (sifat dasar) manusia sejak misaq dengan Allah. Sehingga
40
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manusia pada prinsipnya selalu ingin kembali kepada sifat dasarnya meskipun
dalam keadaan yang berbeda-beda.
Pandangan Islam terhadap fitrah inilah yang membedakan kerangka nilai
dasar pendidikan Islam dengan yang lain. Dalam konteks makro, 44 pandangan
Islam terhadap kemanusiaan ada tiga implikasi dasar yaitu, pertama, implikasi
yang berkaitan dengan pendidikan di masa depan, dimana pendidikan diarahkan
untuk mengembangkan fitrah seoptimal mungkin dengan tidak mendikotomikan
materi. Kedua, tujuan (ultimate goal) pendidikan, yaitu muttaqin yang akan
tercapai bila manusia menjalankan fungsinya sebagai Abdullah dan khalifah
sekaligus. Ketiga, muatan materi dan metodologi pendidikan, diadakan
spesialisasi dengan metode integralistik dan disesuaikan dengan fitrah manusia.
Manusia adalah hasil dari proses pendidikan yang mempunyai tujuan
tertentu. Tujuan pendidikan akan mudah tercapai kalau ia mempunyai kesamaan
dengan sifat-sifat dasar dan kecenderungan mansia pada obyek-obyek tertentu.
Praktek kependidikan yang tidak dibangun di atas dasar konsep yang jelas
tentang sifat dasar manusia pasti akan gagal.45
Berkaitan dengan sifat dasar inilah pendidikan Islam dirumuskan untuk
membentuk insan muttaqin yang memiliki keseimbangan dalam segala hal
berdasarkan iman yang mantap untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia
dan akhirat.
4) Pendidikan Akhlak
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Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari iman dan
ibadat, karena iman dan ibadat manusia tidak sempurna kecuali kalau dari situ
muncul akhlak yang mulia. Maka akhlak dalam Islam bersumber pada iman dan
taqwa dan mempunyai tujuan langsung, yang dekat yaitu harga diri dan tujuan
jauh, yaitu ridha Allah swt.46
Adapun ciri akhlak Islam antara lain: 1) bersifat menyeluruh (universal). 2)
Ciri-ciri keseimbangan Islam dengan ajaran-ajaran dan akhlaknya menghargai
tabiat manusia yang terdiri dari berbagai dimensi memperhatikan seluruh
tuntutannya dan kemaslahatan dunia dan akhirat. 3) Bersifat sederhana. 4)
Realistis. 5) Kemudahan. 6) Mengikat kepercayaan dengan amal, perkataan dan
perbuatan dan teori dan praktek. 7) Tetap dalam dasar-dasar dan prinsip-prinsip
akhlak umum.47
Tujuan dari pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk
manusia yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan perbuatan,
mulia dalam tingkah laku perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan
beradab, ikhlas, jujur dan suci.48 Dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan
untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan (al-fahilah). Berdasarkan
tujuan ini, maka setiap saat, keadaan, pelajaran, aktifitas, merupakan sarana
pendidikan akhlak. Dan setiap pendidik harus memelihara akhlak dan
memperhatikan akhlak di atas segala-galanya.

46

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h.114.
Omar Muhammad al-Toumy al-Syaybany, Filsafat Tarbiyah al-Islamiyah, Terjemah, Hasan
Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.344
48
M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), h.104
47

38

Pendidikan akhlak dalam Islam telah dimulai sejak anak dilahirkan, bahkan
sejak dalam kandungan. Perlu disadari bahwa pendidikan akhlak itu terjadi
melalui semua segi pengalaman hidup, baik melalui penglihatan, pendengaran
dan pengalaman atau perlakuan yang diterima atau melalui pendidikan dalam arti
yang luas. Pembentukan akhlak dilakukan setahap demi setahap sesuai dengan
irama pertumbuhan dan perkembangan, dengan mengikuti proses yang alami.49
5) Pendidikan Rohanis (Kejiwaan)
Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting, dan
memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat hidup
sehat, tentram dan bahagia. Penciptaan manusia mengalami kesempurnaan
setelah Allah meniupkan sebagian ruh ciptaan-Nya.
Sedangkan Al-Shari‟ati menyebut roh yang ditiupkan kepada manusia
adalah the spirit of God (ruh Ilahi). Roh ini bersifat metafisis (gaib), dinamis,
menghidupkan

dan

“luhur”

di

atas.

Dengan

sifatnya

yang

dinamis,

memungkinkan manusia untuk meraih derajat yang setinggi-tingginya. Atau
menjerumuskan diri pada derajat yang serendah-rendahnya. Manusia memiliki
kehendka bebas (the freedom of will) untuk mendekatkan ke kutub “Roh Ilahi”
atau ke arah kutub “tanah”.
Setiap manusia dalam hidupnya menginginkan kebahagiaan dan pada
hakekatnya setiap usaha yang dilakukan oleh manusia adalah dalam rangka
mewujudkan kebahagiaan tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan manusia
untuk mencari kebahagiaan. Dengan akal, ilmu pengetahuan, teknologi dan
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berbagai fasilitas telah berhasil diciptakan manusia untuk menunjang
kehidupannya, namun kebahagiaan tetap tidak diperoleh. Malahan berbagai
fasilitas tersebut dapat menimbulkan berbagai problema dan kesulitan. Secara
fisik materil kebutuhan manusia terpenuhi, namun secara mental spiritual
mengalami pedangkalan. Padahal dimensi mental spiritual inilah yang mampu
menjamin kebahagiaan manusia. Islam dengan enam pokok keimanan (arkanul
iman),

dan lima pokok ajarannya

(arkanul Islam) memupuk dan

mengembangkan fungsi-fungsi kejiwaan dan memelihara keseimbangan serta
menjamin ketentraman batin.50
Oleh karena itu maka dalam rangka terlaksana usaha untuk mewujudkan
kebahagiaan tersebut adalah dengan pendidikan agama. Yang dimaksud dengan
pendidikan agama tidak hanya upaya untuk membekali anak didik dengan
pengetahuan agama, tapi sekaligus upaya untuk menanamkan nilai keagamaan
dan membentuk sikap keagamaan sehingga menjadi bagian dari kepribadian
mereka.

50

Al-Ghazali, Mi‟raj as-Salikin, (Kairo : al-Saqafat al-Islamiyat, 1964), h.16.

40

BAB III
SURAT AL-ALAQ AYAT 1-5
A. Asbab Al-Nujul
Menurut Al-Thabathabai kedudukan al-Qur’an sebagai petunjuk dan
pedoman kehidupan, memang mempunyai dua sisi makna, yaitu makna lahir dan
batin, Inilah diantara nilai keuniversalan dan kemukjizatannya. Makna lahir
memungkinkan untuk ditangkap dengan indera (empirik) dan logika, sementara
makna batin hanya mampu ditangkap dengan jiwa yang suci.
Seluruh kandungan al-Qur’an, yang berupa larangan, perintah, anjuran dan
berita, merupakan risalah yang disampaikan kepada manusia. Karenanya, si
kandungan itu jelas memiliki dimensi kemanusiaan, aik secara sosiologis maupun
secara psikologis, proses pewahyuan serta model seruan al-Qur’an kepada
manusia adalah tipe proses pengajaran yang ideal. Sementara isi dan muatannya
merupakan materi pendidikan yang ideal dan utama, meskipun dalam
pengungkapannya al-Qur’an tetap dalam sifatnya yang universal. Al-Qur’an
sendiri, mulai diturunkan dengan ayat-ayat pendidikan. Di sini terdapat isyarat,
bahwa tujuan terpenting al-Qur’an adalah mendidik mansuia dengan metode
memantulkan, mengajak menelaah, membaca, belajar dan observasi ilmiah
tentang penciptaan manusia, sejak masih berbentuk segumpal darah beku di dalam
rahim ibunya.1

  

  
   
1

Ibid.
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Terjemahnya:“Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada nmanusia apa yang
tidak diketahuinya”
Asbab al Nuzul mengandung arti yaitu peristiwa-peristiwa khusus yang
terjadi dimasa Rasulullah saw, yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat alqur’an, baik berupa jawaban penegasan ataupun teguran terhadap peristiwa
tersebut. Para ahli memberikan defnisi Asbab al Nuzul ini dengan redaksi yang
berbeda-beda, diantaranya al-Wahidy mengetengahkan definisnya sebagai berikut
:“Sebab al Nuzul adalah diturunkannya suatu ayat atau beberapa ayat (alqur’an)
sebagai jawaban peristiwa (sebab) atau sebagai penegasan hukumnya yang terjadi
dikala itu“2
Shubhi al shalih dalam Muhamad Suma Amin memberikan definisinya
sebagai berikut :“sebab al nuzul sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat
atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau sebagai jawaban terhadap
sebab itu atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu”3
Kedua definisi tersebut mengandung arti bahwa sebab turunnya suatu ayat
kadang kala diawali dengan bentuk peristiwa, atau sebagai jawaban dari
pertanyaan, atau sebagai penegasan hukumnya. Maksud dari peristiwa diatas
2

Al-Wahidy, Asbab al-Nuzul. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal 12 September

2015).
3

Muhammad Suma Amin, Studi Ilmu - ilmu Al Qur‟an. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004),

h.25
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adalah kejadian yang terjadi di zaman nabi Muhammad saw. Baik kejadian yang
berlangsung dialami oleh beliau, keluarganya, ataupun para sahabatnya. Oleh
karena itu, pentingnya memahami asbab al Nuzul untuk mengkaji secara teks
ayat-ayat al-Qur'an seperti kajian dalam tulis ini.
Surat al-Alaq ayat 1-5 merupakan ayat pertama kali yang turun di Gua Hira
ketika Nabi sedang bertahannus (menyendiri untuk beribadah) pada malam
17 Ramadhan, waktu Nabi berumur 40 tahun enam bulan. Ayat-ayat berikutnya
diturunkan sekitar tiga tahun kemudian. Ayat ini berkenaan dengan perilaku jahat
Abu Jahal terhadap Nabi. Abu Jahal tidak mau menerima kerasulan Nabi
Muhammad saw.
Ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang turun dan sekaligus berfungsi
sebagai bakti atas kerasulan Nabi Muhammad saw (Al-Wahidy, 1984: 8-10).
Diceritakan bahwa sebelum menerima wahyu pertama beliau sering bermimpi
yang disebut Ru’ya al-Shalihah. Kemudian beliau pergi bertahannus ke Gua Hira
selang beberapa waktu hari. Pada suatu malam beliau didatangi oleh Malaikat
Jibril yang menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat al-Alaq 1-5. Hal ini dapat
ditemui dalam sebuah riwayat yang populer berasal dari sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Bukhari (t.th. 6-7) yang artinya sebagai berikut:

Artinya:“Meriwayatkan pada kami Yahya bin Bukair dia berkata telah
meriwayatkan kepada kami al-Laist dari „Uqail dari Ibnu Syihab dari
Urwan Ibnu Jubair dari Aisyah umul mu‟munin bahwa beliau berkata: wahyu yang pertama sekali diterima oleh Rasulullah SAW adalah berupa
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mimpi yang baik dalam tidur. Maka beliau tidak melihat di dalam mimpi
itu melainkan datang bagaikan cahaya subuh. Setelah itu beliau suka
menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa
malam di sana. Setelah itu beliau kembali ke rumah untuk mengambil
bekal, lalu kembali lagi ke Gua Hira sampai datang Malaikat seraya
berkata (baca!) aku menjawab (saya tidak bisa membaca), lalu dia
(malaikat) merangkul dan memelukku sehingga aku kepayahan, kemudian
melepaskanku dan berkata (baca!) aku menjawab (saya tidak dapat
membaca). Lalu dia merangkul dan memelukku lagi sampai aku
kepayahan, kemudian melepaskanku dan berkata (baca!), aku menjawab
(aku tidak dapat membaca) lalu dia merangkul dan memelukku lagi
sampai aku kepayahan, kemudian melepaskanku untuk ketiga kalinya lalu
dia berkata”.
Setelah peristiwa yang mencekam itu. Rasulullah pulang ke rumah dalam
keadaan gemetar (ketakutan) sehingga begitu sampai di rumah, beliau berkata
pada isterinya Khadijah: selimuti aku “maka dia menyelimutinya sampai
ketakutannya hilang, lalu beliau menceritakan kepada Khadijah kejadian yang
menimpanya dan berkata: - aku khawatir terhadap diriku”. “tanpa berpikir panjang
Khadijah langsung berkata,”kamu selama-lamanya.Engkau akan menghubungkan
silaturrahim, memikul tanggung jawab, mengusahakan yang belum ada,
memuliakan tamu dan membela kebenaran”. Dari riwayat hadits di atas dapat
diketahui bahwa sebelum Nabi menerima wahyu pertama, beliau mengalami suatu
pengalaman rohani yang dalam riwayat tersebut dinamakan ar-Ra’yu Shalihah
(mimpi yang baik).
Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, mimpi-mimpi
yang dialami oleh Nabi tersebut merupakan seperempat pulun enam dari masa
kenabian. Para psikolog muslim sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab
menyatakan bahwa mimpi tersebut bertujuan meyakinkan Nabi Muhammad SAW
melalui sederetan pengalaman rohani tentang adanya wahyu Tuhan karena mimpi
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merupakan salah satu cara yang ditetapkan Allah untuk memberikan informasi
kepada manusia.4 Di dalam suatu riwayat tentang Waraqah al-Biqa’iy
mengemukakan bahwa Nabi sebelum menerima wahyu pertama beliau bermimpi
mendengar suara, “wahai Muhammad! Sesungguhnya engkau adalah pesuruh
Allah yang benar”. Ketika melihat seluruh penjuru telah dipenuhi cahaya yang
gemerlap sehingga timbul rasa cemas dalamS dirinya, lalu segera pulang ke
rumah. Setelah Nabi dan Khadijah pergi menemui Waraqah bin Nufail.
Waraqah menanyakan asal suara itu dan Nabi mengatakan bahwa suara itu
dari atas, maka Waraqah berkata, “yakinlah bahwa suara itu bukan bisikan syetan
karena syetan tidak mampu datang dari atas dan bawah. Suara itu yakni suara
Malaikat.5 Setelah Nabi mengalami mimpi-mimpi seperti itu pada suatu malam di
bulan ramadhan yakni malam ke-17 beliau didatangi malaikat Jibril yang
menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki untuk menyampaikan ayat 1-5
surat al-Alaq sebagaimana dinukilkan dalam riwayat di atas.
B. Ayat-Ayat yang berhubungan dengan Surat Al-Alaq
1. Surat Al-Baqarah ayat 129

  
  


 






 
Terjemahnya : “ Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat
4

Quraish M. Shihab, Tafsir al-Amanah, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992), h. 9
Quraish M. Shihab, Tafsir al-Amanah, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992), h.10
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Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur‟an) dan
hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”6
Ayat ini masih merupakan lanjutan doa Nabi Ibrahim as. Kini setelah beliau
dan putra beliau yang hadir ketika itu bermohon untuk diri mereka, kini mereka
bermohon untuk anak cucu mereka. Tuhan kami! Utuslah pada kalangan
mereka,baik anak cucu kami maupun bukan, untuk semua masyarakat sejak yang
dijumpainya sampai akhir zaman serang Rasul dari mereka dari anak cucu kami
yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu yang terbentang dialam
raya, dan terus mengajarkan kepada mereka al-kitab yakni, ayat-ayat al-qur’an
dan al-hikmah yakni sunnah serta menyicikan jiwa mereka dengan aneka tuntutan
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa sehingga tidak ada yang dapat
membatalkan kehendak-Mu Lagi Maha Bijaksana sehingga tidak ada yang tidak
wajar atau keliru dalam ketetapan dan pengaturan-Mu.
Beliau bermohon agar diutus seorang Rasul dari kalangan anak
keturunannya bukan sekedar dari anak cucunya. Karena itu ayat tersebut tidak
menyatakan Wab‟ats minhum/utuslah dari mereka,tetapi ayat di atas menyatakan
Wab‟ats fihim/utuslah dari kalangan mereka. Sebenarnya banyak nabi dan Rasul
yang diutus oleh Allah dari kalangan Nabi Ibrahim as, melalui anaknya Ishaq,
bahkan beliau digelar sebagai bapak para nabi. Tetapi seperti diketahui, beliau
panjatkan di Ka’bah ketika membangunnya bersama putra beliau ismail as. Pada
waktunya nanti Allah Swt. Mengabulkan doa nabi Ibrahim ini, dengan mengutus
seorang nabi dari keturunan beliau melalui Nabi Ismail as, yang ketika itu
6

Hasbi As Shiddiqie, dkk, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta : Intermasa, 1994), h.224
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ditinggal dekat ka’bah, yakni Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah Rasul dari
keturunan

Ibrahim, sekaligus dari keturunan Ismail as, jelas sekali ayat ini

menunjukan dalam kenyataanya kepada Nabi Muhammad Saw. Bukan nabi-nabi
dari keturunan Nabi Ibrahim yang memulai putranya Ishaq as,karena bukan nabi
ishaq as, yang berdoa di ka’bah.
Rsul yang dimohonkan itu diharapkan bertugas untuk terus membacakan
kepada mereka ayat-ayat-Mu baik yang berupa wahyu, yang Engkau turunkan
maupun alam raya yang Enkau ciptakan, dan terus mengajarkan kepada mereka
kandungan al-kitab yakni al-qur’an, atau tulisbaca dan al-hikmah yakni sunnah
atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang dapat mandatangkan
manfaat serta mudharat, serta mensucikan jiwa mereka dari segala macam
kotoran, kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa. Kata terus pada terjemahan di
atas dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dangan yang digunakannya. Halhal yang dimohonkan Nabi Ibrahim as, di atas sungguh sangat serasi
perurutannya.

Ia

dimulai

dengan

permohonan

kehadiran

Rasul

yang

menyampaikan tuntunan Allah, yakni membaca al-qur’an, selanjutnya pemohonan
untuk mengerjakan makna dan pesan-pesanya, kemudian pengetahuan yang
menghasilkan kesucian jiwa dan ini berakhir dengan pengamalan sesuai dengan
tuntunan Allah Swt.7
2. Surat Al-Baqarah ayat 151

 


7




M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, (Tangerang:
PT, Lenteran hati, 2007) hlm. 327-328
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Terjemahnya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami
kepadamu), Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu
yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan
kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan hikmah, serta
mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”
Penerapan ayat ini setelah urayan tentang kiblat dapat dinilai masih
berhubungan secara tidak langsung dengan pembicaraan sebelumnya. Seperti
telah dikemukakan, bahwa mengarah ke bat al-maqdis adalah atas inisiatif
Rasulullah Saw. Ayat ini mengingatkan kaum muslimin bahwa kebijaksanaan
Rasul yang pertama tidaklah keliru bahkan itupun direstui Allah Swt, yang
mengutus beliau antara lain untuk mengajarkan al-hikmah yakni sunnah Rasul,
baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pembenaran terhadap apa yang
dilakukan manusia.
Terdapat banyak kaitan antara kandungan ayat 129 dan ayat 151. Pada ayat
151 menyucikan ditempatkan pada peringkat kedua dari lima macam anugerah
Allah dalam konteks memperkenankan do’a Nabi Ibrahim, yaitu: Rasul dari
kelompok

mereka,

membacakan

ayat-ayat

Allah,

menyucikan

mereka,

mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah, mengajarkan apa yang mereka belum
ketahui.
Kalimat mengajarkan apa yang belum mereka ketahui merupakan nikmat
tersendiri, mencakup banyak hal dan melalui berbagai cara. Sejak awal
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diturunkannya al-Qur’an telah mengisyaratkan dalam wahyu pertama (iqra’)
bahwa ilmu yang dperoleh manusia diraih dengan dua cara, pertama melalui
upaya belajar mengajar dan yang kedua anugerah langsung dari Allah berupa
ilham dan intuisi. Di atas terbaca bahwa Allah mendahulukan perintah mengingat
diri-Nya atas mengingat nikmat-Nya, karena mengingat Allah lebih utama dari
pada mengingat nikmat-nikmat-Nya.
Tentu saja untuk mencapai ukses melaksanakan perintah di atas, bahkan
untuk sukses meraih segala yang diharapkan, diperlukan kesungguhan upaya yang
harus dikerjakan.8

8

Ibid.
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BAB IV
KANDUNGAN SURAT AL-ALAQ AYAT 1-5

A. Pendidikan Keterampilan
Jika dilihat secara seksama ayat yang terkandung di dalam al-qur‟an surat
al-alaq ayat 1 dan ayat 4 itu mengandung nilai-nilai keterampilan bagai manusia
itu sendiri, akan terlihat bahwa surat tersebut telah memuat materi-materi dasar
keterampilan dalam pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pendidikanpendidikan selanjutnya sesuai dengan perkembangan jiwa dan daya serap peserta
didik. Adapun pendidikan islam yang terdapat dalam al-qur‟an surat al-alaq, yaitu,
pada ayat 1 dan 3 (membaca) ayat 4 (menulis)
1. Membaca,
Membaca

merupakan pendidikan pertama yang disebutkan dalam al-

qur‟an surah al-alaq, hal ini sesuai dengan perkembangan daya sarap dan jiwa
manusia. Menurut M.Qurishihab dalam tafsirnya yaitu.





 

Kata Iqra (bacalah) pada ayat ini bukan perintah untuk membaca apa yang ada
pada teks atau naskah. Sebab ndengan mencermati riwayat turunnya ayat ini,
kelihatannnya Jibril tidak membawa 1teks tertulis untuk dibaca. Ini mengandung
makna bahwa kata Iqra (bacalah) di sini bukan perintah untuk membaca teks atau
naskah tertulis. Jadi, yang namanya membaca tidak harus dari naskah-naskah
tertulis, tapi juga bisa membaca fenomena-fenomena atau realitasrealitas yang ada
seperti fenomena alam dan fenomena sosial. Hal ini diperkuat oleh suatu kaidah
1

Ibid.

51

52

yang menyatakan bahwa apabila suatu kata kerja yang membutuhkan objek
tetapai tidak disebutkan objeknya, maka objek yang dimaksud bersifat umum,
mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut.Dari sini dapat
disimpulkan, karena objek kata Iqra tidak disebutkan, maka makna Iqra bukan
hanya sekedar membaca teks atau naskah tapi bisa bermakna menelaah, meriset,
merenungkan, bereksperimen, berkontemplasi dan sebagainya. Objeknya bisa
berupa bacaan suci yang datangnya dari Allah SWT. Dan Hadis Shahih maupun
hasil karya manusia berupa handbook ilmu pengetahuan, juga berupa fenomenafenomena alam ataupun sosial. Ayat ini memerintahkan pada Nabi SAW saat itu,
juga pada kita yang membacanya saat ini untuk selalu melakukan penelaahan,
perenungan, riset, pada fenomena-fenomena yang ada. Apabila kita mengartikan
Iqra sekadar atau sebatas membaca naskah atau teks kita telah mereduksi makna
ayat tersebut yang sesungguhnya bermakna sangat luas.
Kata Iqra dalam ayat ini disertai dengan kalimat bismi rabbika Illadzi
Khalaq yang bermakna “Dengan nama Tuhan yang telah menciptakan.” Disini
kita lihat Allah SWT mengaitkan kata “membaca” dengan “Nama Allah”,
tujuannya agar pelakunya selalu melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah dengan
keikhlasan hanya mencari keridhaan Allah SWT sehingga ilmu yang
didapatkannya semakin membuat dirinya takut pada-Nya. Fakta berbicara sering
kali manusia lupa diri kalau kegiatan ilmiahnya menghasilkan sesuatu yang
dianggap hebat. Dengan kata lain, arogansi intele ktual menyelinap merasuk
kedalamrelung hatinya hal ini tidak terjadi, Allah SWTmemagarinya dengan
kalimat Bismi Rabbika lladzzi Khalaq (Dengan Menyebut Nama Tuhan-mu yang

53

telah menciptakan). Sehingga kegiatan ilmiah berupa membaca atau meriset itu
tidak mengantarkan seseorang pada sikap sombong malah semakin merasa kecil
dihadapan Allah SWT, dan semakin sadar bahwa ilmu Allah itu Maha Luas tak
terbatas. Kondisi ini sesuai dengan penegasan Allah dalam al-qur‟an surah AnNahal (16 :78)







  






 
Terjemahnya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam
keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu
pendengaran, penglihatan-penglihatan dan aneka hati, agar kamu
besyukur.”(Q.S. An-Nahal 16:78).2
Ayat ini menyatakan, : dan sebagaimana Allah mengeluarkan kamu berdasar
kuasa dan ilmu-Nya dari perut ibu-ibu kamu sedang tadinya kamu tidak wujud,
maka demikian juga Allah dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan
menghidupkan kamu kembali. Ketika Dia mengelurkan kamu dari ibu-ibu kamu,
kamu semua tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah menjadikan kamu
pendengaran, penglihatan-penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat
untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur.3
Penegasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, diantara organ bayi yang
baru lahir adalah organ pendengaran yang lebih dulu aktif. Hal ini cukup
2

Ibid.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an,
(Jakarta : Lentera Hati,2002), h. 302-303
3
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beralasan jika Rasulullah saw. Menganjurkan kepada umatnya membacakan
kalimat tauhid berupa adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir.
Sebagaimana Rasulullah saw. melakukanya di telinga kedua cucunya Hasan dan
Husain. Hal ini telah ditegaskan dalam hadits sabagai berikut.

ِس ِن
ِِ ُف ذ
ِِ ُ ن أ
َِ َّسلَّ َِم أَذ
َ ُللا
ِ ص َِّل
َِّ ن النَّ ِب
َِّ َ  ا: ِﯨبو دَا ُو َِد َوالت ِْز ُمرِي
ُِ ا َز َِو
َ ي
َ ن ا ْل َح
َ علَ ْي ِِه َو
و ِلدَا.
َِ ن ِح ْي
ِِ س ْي
َ َِو ْل ُح
ُ ن

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmudzi bahwa Rasulullah
saw, membacakan adzan di telinga Hasan dan Husain ketika keduanya
lahir.”(HR. Abu Daud dan Tirmudzi)
Pelajaran perintah membaca, di dalam surat Al-Alaq tidak ditemukan

penjelasan tentang obyek dari bacaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
obyeknya bersifat umum, dan disadari pulah bahwa perintah ini tidak hanya
ditunjukan kepada pribadi Nabi Muhammad saw semata-mata, tetapi juga untuk
umat manusia sepanjang sejarah kemanusiaan, karena realisasi perintah tersebut
merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Kata
Iqra‟ yang terambil dari kata Qara‟a pada mulanya berarti “menghimpun”. 4
Yaitu, membaca, menelaah, meneliti, menghimpun, mengetahui cirri segala
sesuatu, termasuk alam raya, kitab suci, msyarakat, Koran majalah dan apapun.
Tapi kesemuanya ini harus dikaitkan dengan “Bismi rabbika” (demi karena
Allah), seperti bunyi lanjutan perintah tesebut.
Pendapat tersebut di atas sesuai dengan pemahaman ayat yang pertama kali
turun. Karena itu, kurang tepat jika Allah menyuruh Nabi Muhammad Saw
membaca teks, sementara teksnya tidak ada. Dengan begitu dapat dipahami bahwa
4

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, Fungsi dan Pesan Wahyu Dalam
Kehidupan Masyrakat, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 1992), h. 261
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pengertian membaca di sini tidak dalam pengertian sempit, yakni membaca teks,
tetapi mencakup pengertian luas yaitu menghimpun berbagai informasi melalui
penelitian, penalaran. Semua itu merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan.5
Dalam surat Al-Alaq, obyek bacaan tidak disebutkan secara khusus, sesuai
dengan penegasan M. Quraish Shihab di atas perintah membaca yang dimaksud
bermakna umum yakni membaca apa saja yang dapat dibaca dan berguna, baik
untuk diri si pembaca maupun umat manusia umumnya. Dengan demikian, materi
membaca dalam pendidikan sangat penting dan mempunyai efek yang amat besar
dalam memajukan kehidupan. Dan sangat masuk akal jika perintah membaca
diturunkan Allah dalam wahyu pertama, agar umat manusia memahaminya
dengan baik dan sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan mereka
2. Menulis

  
Terjemahanya: “ yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam”
Ayat ini dapat kaji bahwa Pelajaran menulis tidak kalah penting dari
membaca, karena itu tidak heran jika di dalam ayat 4 surat al-alaq Allah
menegaskan bahwa Dia telah mengajar manusia dengan menggunakan qalam,
yaitu alat tulis yang pertama kali dikenal dalam dunia pendidikan. Menulis
merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
setelah ditulis, pengetahuan tersebut dapat diwarisi oleh generasi berikutnya

5

M. Quraish Shihab, Lenteran Al-Qur‟an, Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung : PT.
Mizan Pustaka, 1994), h. 35
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sehingga generasi selanjutnya meneruskan dan mengembangkan lebih jauh ilmuilmu yang dirintis generasi sebelumnya.
Kata qalam di sini berarti hasil dari

penggunaan ayat tersebut, yakni

tulisan. Ini karena bahasa sering kali menggunakan kata yang berarti “alat” atau
“penyebab” untuk menunjuk “akibat” atau “hasil” dari penyebab atau penggunaan
ayat tersebut. Misalnya, jika seorang berkata, “saya khawatir hujan”, yang
dimaksud dengan kata “hujan” adalah bahasa atau sakit, hujan adalah penyebab
semata. Makna di atas dikuatkan oleh firman Allah dalam QS. Al-Qalam Ayat 1,
yakni firmannya : “Nun demi qalam yang mereka tulis.6
Membaca dan menulis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia
pendidikan guna memperoleh ilmu pengetahuan dan memajukan umat manusia di
muka bumi ini.
B. Pendidikan Tauhid (Ketuhanan)
Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang pendidikan tauhid terlebih dahulu
akan dijelaskan pengertian kata tauhid, kata tauhid berasal dari bahasa arab yaitu
kata tauhid bentuk masdar dari kata wahid-yuwahid yang berarti menegaskan
Allah, kalau kita menengok ke belakang mempelajari keperceyaan umat manusia,
maka yang ditemukan adalah hampir semua umat manusia mempercayai adanya
Tuhan yang mengatur alam raya ini, orang-orang yunani kuno menganut paham
poleteisme (keyakinan banyak tuhan) : bintang adalah Tuhan (Dewa) Venus
adalah (Tuhan) Dewa Kecantikan, Mars adalah dewa peperangan, minerva adalah
dewa kekayaan sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau Dewa matahari.

6

Ibid, h. 464
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Orang-orang hindu masalampau juga mempunyai banyak Dewa, yang diyakini
sebagai Tuhan-tuhan, Keyakinan itu mencermin antara lain dalam Hikayat
Mahabarata. Masyarakat mesir tidak terkecuali, menyakini adanya Dewa iziz,
Dewa Oziris, dan yang tertinggi adalah Ra‟. Masyarakat persia pun demikian,
mereka percaya bahwa adanya Tuhan Gelap dan Tuhan Terang.
Pengaruh keyakinan tersebut merambah ke masyarakat arab, walaupun
jika mereka ditanya tentang penguasa dan pencipta langit dan bumi mereka
menjawab, “Allah”. Tetapi dalam saat yang sama, mereka menyembah juga
berhala-berhala Al-Lata, Al-„Uzza, dan Manata.
Al-Qur‟an datang untuk meluruskan keyakinan itu, dengan membawa
ajaran tauhid. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan wawasan al-qur‟an tentang
hal tersebutmeskipun harus diakui bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat
menjangkau keseluruhanya. Dapat dibayangkan betapa luas pembahasan Tuhan
Yang Maha Esa.7 Ayat pertema surat al-alaq yang berbunyi:

  
  
Terjemahnya:“Bacalah
menciptakan”

dengan

menyebut

nama

Tuhanmu

yang

Pada hakekatnya secara tidak langsung merupakan penanaman akidah
kepada peserta didik karena dia tidak mungkin membaca atas nama Tuhan jika dia
tidak menyakini, mengikuti dan mengakui akan keesaan-Nya terlebih dahulu.
Karena itu, secara implisit ungkapan ayat pertama tersebut sekaligus Allah yang

7

M. Quaish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013). H. 18-19
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menciptakannya dari „Alaq. Dengan demikian tauhid merupakan pendidikan yang
harus ditanamkan kepada peserta didik sejak awal.
Sebagaimana yang diisyariatkan oleh ayat pertama terlihat pada perbuatan
Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabatnya baik dalam kehidupan individual,
berkeluarga maupun bermasyarakat. Nabi melakukan penanaman akidah tidak
hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak, bahkan sejak
(bayi) mereka telah diberikan pendidikan tauhid.8
Hal yang perlu mendapat perhatian dari orang tua pada saat menjelang
kelahiran bayi, kata Muhyiddin Abdul Hamid, “adalah setan musuh utama setiap
manusia selalu mengawasi dan mengintai setiap bayi yang akan lahir” karena itu,
“sesaat setelah kelahiran bayi, hendaknya segera dikumandangkan dengan lembut
panggilan adzan di telinga kanan, dan iqamah di telinga kiri, seperti tampak
dengan jelas dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang membacakan kalimat
Tauhid di telinga kedua cucunya Hasan dan Husain, Abu Rafi‟ berkata: “saya
melihat Rasulullah membacakan adzan dan iqamah di telinga Hasan dan Husain
pada saat mereka dilahirkan.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
Sementara itu, Ibrahim Amin dalam bukunya Fatimah az-Zahra‟ almar‟ah an-Nubudziyah fi al-Islam, menuliskan bahwa “ketika Hasan baru saja
dilahirkan, Rasulullah mengadjaninya ditelinganya yang kanan dan mengiqamah
di telinganya yang kiri begitu juga ketika Husein dilahirkan beliau juga
melakukan hal yang sama”. Ketika orang tua telah mengenalkan Allah Saw.
Melalui Asma-Nya saat anak baru lahir, maka selanjutnya orang tua harus
8

Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah, http://www.blogspot.com
(Diakses tanggal 25 juni 1992)
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menumbuhkan kecintaan anak terhadap-Nya. Menumbuhkan kecintaan terhadap
Allah Swt. Bisa dilakukan saat-saat ibu sedang menyusuinya, dengan cara ini pula
ibu bisa menumbuhkan beni-beni kecintaan anak kepada Allah Swt, dengan cara
sering-sering mendengarkan kalimat thayyibah kepadanya, sementara itu ketika
anak mulai bisa berbicara orang tua bisa menumbuhkan kecintaan itu dangan
mengajarinya mengucapkan kalimat Laa ilaha illallah.
Rasulullah Saw, memberikan contoh kepada para orang tua bagaimana
memberikan pendidikan tauhid bagi anak yang baru lahir. Pendidikan tauhid ini
beliau contohkan dalam bentuk praktis yakni meberi adzan dan iqamah di telinga
Hasan dan Husein saat keduanya baru dilahirkan, alangkah indahnya contoh yang
diberikan oleh manusia pilihan, Rasulullah Saw. Hidup dan kehidipan beliau
senantiasa menjadi rujukan utama yang tidak pernah kering bagi setiap insan
yang gemar menuntut ilmu pengetahuan agama dan dunia.9
Kalau diperhatikan mulai dari pertama, yaitu tatkala Allah mengisyaratkan
pendidikan tauhid, kemudian ilmu pendidikan kepada manusia dan setelah
mempunyai ilmu mereka merasa cukup lalu melakukan tindakan sewenangwenang dan melampawi batas dan akhir ayat Allah melarang manusia mengikuti
tingkah laku dan sikap angkuh, maka tampak dengan jelas bahwa sejak dini Allah
menginginkan iternalisaai pendidikan ahlak dalam diri umat manusia.
C. Pendidikan Akal (Intelek)



  

9

Imam Musbin, Kudidik Anakku Dengan Bahagia (Mitra pustaka, 2003), hlm. 5-9
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Ayat ini sangat berkaitan dengan pendidikan akal, karna Islam
menginginkan pemeluknya cerdas dan pandai, kecerdasan di tandai dengan
kemampuan menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Sedang pandai
ditandai dengan banyaknya pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Menurut
Harun Nasution “akal adalah karunia terbesar yang diberikan Allah kepada
manusia, dan akallah yang membuat manusia berbeda dengan hewan.”.
Muhammad Abduh, mengatakan bahwa akal pulah yang membuat manusia
menjadi tinggi derajatnya dan mahluk yang mulia. Apabila akal manusia dijabut,
kemungkinan manusia berubah menjadi malaikat atau hewan. Dalam islam,
agama dan akal seolah bersaudara atau senantiasa menjalin persaudaraan. Dalam
hubungan di antara keduanya, akal menjadi tulang punggung ajaran agama,
terutama karena adanya kebutuhan akal untuk mnjelaskan wahyu. Antara wahyu
dan akal tidak pernah ada pertentangan, karena tidak mungkin Allah menurunkan
wahyu kepada manusia yang tidak berakal. Imam Al-Gazali berpendapat bahwa
akal yang pertama menemukan pengetahuan dan ilmu, sebagaimana akal yang
membagi ilmu menjadi dua ilmu syar‟i (ilmu hukum, ilmu yang diperoleh dari
wahyu) dan ilmu „aqli (ilmu yang diperoleh dari akal).
Akal funsinya sangat tinggi dalam memahami wahyu sehingga akal
menyampaikan manusia kepada ketauhidan. Menurutnya, semuanya bermula dari
akal, dan jika memasuki wilayah hati, kebenaran akal lebih universal, posisi akal
dalam kaitanya pencarian pengetahuan dapat dilibatkan dalam dua metode belajar
tersebut, jika terpaku pada pembelajaran formal, akal tidak mamiliki kemampuan
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menebus wilayah universal dari unsur-unsur yang sifatnya intuitif, sebagaimana
memahami wahyu sekedar pemaknaan belak.10

   
  
  
    
  







 
Tejemahnya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud
dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.
Kaitanya dengan surat al-alaq sangat jelas, bahwa Allah Swt menciptakan
manusia sebagai mahluk sempurna yang diberikan potensi yang luar biasa yaitu
akal. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikiran dengan
sebaik-baiknya melalui proses iqra, sebagaimana disebutkan pada awal surat alAlaq. Apabila di tafsiri kata iqra ini sangat luas sekali maknanya, setidaknya
dapat dipahami dalam kandungannya memberikan proses dasar pendidikan bagi
manusia dengan mengembangkan kemampuan akalnya (intelektual) sendiri.

10

Ahmad Seabani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) h.135-136
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Tujuan pendidikan akal (al-ahdaf al-aqliyyah), terkait perhatiannya
dengan perkembangan intelegensi yang mengarahkan manusia sebagai individu
untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang mampu memberikan
pencerahan diri. Memahami pesan ayat-ayat Allah akan membawa iman kepada
pencipta. Kegagalan dalam katagori ini dipandang sebagai model pennyimpangan
akal manusia dari kebenaran.
Pendidikan yang membantu terciptanya tujuan akal dan pengembangan
intelektual seharusnya di ikuti dengan bukti yang relevan sesuai dengan yang
dipelajari yaitu, menjelaskan bagaimana fakta dari ayat-ayat Allah memberi
kesaksian keberadaan-Ny. 11 Untuk memperdalam wahyu akal bekerja sama
dengan hati karena hati mempunyai kedudukan penting dalam perolehan ilmu,
ilmu yang digaluti oleh hati atau qalbu dapat mendekati hakikatnya sehingga
kalbu yang potensial dapat menagkap ilham.
Akal diasah pengembanganyaa melalui berbagai cara berpikir, sedangkan
hati diasah melalui cara merasa. Cara pengembangan berpikir akal menekankan
pendekatan-pendakatan analogis dan kausalitas (al-qiyas dan sabab musabbab),
sedangkan pengembangan kekuatan hati dengan cara “merasa disebut al-wijdan.
Al-qiyas menggunakan al-mutakhayyiat, sedangkan al-wijdan menggunakan aliradat. Otak berhubungan dengan akal, dan qalb berhubungan dengan dzawq.12
Al-qur‟an berulang-ulang menggerakan dan mendorong perhatian manusia
dengan bermacam cara, supaya manusia mempergunakan akalnya. Ada secara
11

M. Arifin, filsafat pendidikan islam. (jakarta:Bina aksara, 1987)
Ibid, h. 136-137

12
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tegas perintah mempergunakan akal dengan ada pula berupa pertanyaan, mengapa
seorang tidak mempergunakan akalnya, selanjutnya diterangkan pula segala benda
di langit dan di bumi menjadi bukti kebenaran tentang kekuasaan, kemurahan dan
kebijaksanaan Tuhan, hanya oleh kaum yang mempergunakan akalnya, timbunya
perpecahan antara satu golongan sesamanya, disebabkan karena mereka tidak
memper gunakan akal dalam kehidupannya, manusia sering menghadapi masalah
dimana masalah tersebut harus dipecahkan tanpa adanya pemikiran yang sehat
dan jernih, manusia tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Manusia
mempunyai akal yang dibuat untuk berfikir, mensejahterakan kehidupanya, akal
sangat berfunsi untuk kehidupan ini diantaranya sbagai khalifa yang mengatur
kehidupan di dunia.13
Perkataan akal dalam bahasa arab mengandung beberapa arti, di antaranya
mengikat dan menahan. Makna akarnya adalah ikatan. Ia juga mengandung arti
mengerti, memahami dan berpikir. Para ahli filsafat dan ahli ilmu kalam
mengartikan akal sebagai daya (kekuatan, tenaga) untuk memperoleh pengetahuan
daya yang membuat seorang dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain
daya untuk mengabstrakkan (menjadi tidak terwujud) benda-bendaa yang
ditangkap oleh pancaindra (Harun Nasution, 1986:12)
Kedudukan akal dalam islam, seperti telah disebut di muka telah
membicarakan keyakinan pada kitab kitab suci, tinggi sekali karena akallah wadah
yang menampung akidah, syari‟ah serta akhlak yang menjelaskanya. Kita tidak

13

Ahmad Zainudin, Funsi Akal Dalam Al-Qur‟an. http://www.geogle.com (Diakses
tanggal 23 2014)
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pernah

dapat

memahami

islam

tanpa

mempergunakan

akal,

dengan

mempergunakan akalnya secara baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah
manusia akan merasa selalu terikat dengan sukarela mengingatkan diri pada Allah
dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berbuat memahami dan
mewujudkan sesuatu karena posisinya demikian, dapatlah difahami kalau dalam
ajaran islam ada ungkapan yany menyatakan “akal adalah kehidupan, hilang akal
berarti kematian (Osman Raliby 1981:37) namun bagaimanapun kedudukan dan
peranan akal dalam ajar an islam, akal tidak boleh bergerak dan berjalan tanpa
bimbingan wahyu yang membetulkan

akal dalam gerak geriknya kalau ia

menjurus ke jalan yang nyata-nyata salah karena berbagai pengaruh karena itulah
Allah menurunkan petunjuknya berupa wahyu.14 Sebagaimana firman Allah

  












 
Terjemahnya : “Sesungguhnya Al-Qur‟an ini memberi petunjuk menuju jalan
yang sebaik-baiknya” (QS. 17:9).
Al-Qur‟an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah,
syari‟ah, dengan jalan meletakan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan
persoalan tersebut, dan Allah Swt. Menugaskan Rasul Saw, untuk memberikan
keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu: dalam firman Allah,

14

M. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2002), h. 385-

386.S
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Terjemahnya :“Kami telah turunkan kepadamu Al-Dzikr (al-qur’an) untuk
kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada
mereka agar mereka berpikir.” (QS. 16:44)
Di samping keterangan yang diberikan oleh Rasulullah Saw, Allah
memerintahkan pula kepada umat manusia seluruhnya agar memperhatikan dan
mempelajari Al-Qur‟an:



 

  
Terjemahnya:“tidakkah mereka menghayati Al-Qur‟an, ataukah hati mereka
sudah terkunci”. (Q.S. Muhammad 47:24)
Mempelajari al-qur‟an adalah kewajiban. Berikut ini beberapa prinsip
dasar untuk memahaminya, khusus dari segi hubungan al-qur‟an dengan ilmu
pengetahuan. Atau dengan kata lain, mengenai “memahami al-qur‟an dalam
hubungannya dengan ilmu pengetahuan”. Persoalan ini sangat penting terutama
pada masa-masa sekarang ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan demikian
pesat dan meliputi seluruh aspek kehidupan.
Kekaburan mengenai hal ini dapat menimbulkan akses-akses yang mempengaruhi
perkembangan pemikiran kita dewasa ini dan generasi-generasi yang akan datang.
Dalam bukunya, Science end the Modern, A.N. Whitehead menulis: “bila kita
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menyadari betapa pentingnya agama bagi manusia dan betapa pentingnya ilmu
pengetahuan, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa sejara kita yang akan
datang bergantung pada putusan generasi sekarang mengenai hubungan antara
keduanya.”
Tulisan Whitehead ini berdasarkan apa yang terjadi di Eropa pada abad ke18, yang ketika itu, pendeta disuatu pihak dan para ilmuan di pihak lain tidak
dapat mencapai kata sepakat tentang hubungan antara kitab suci dan ilmu
pengetahuan, tetapi agama yang dimaksudnya dapat mencakup segenap keyakinan
yang dianut manusia.
Demikian pula halnya bagi umat islam, pengertian kita terhadap hubungan
atara Al-qur‟an dan ilmu pengetahuan akan memberi pengaruh yang tidak kecil
terhadap perkembangan agama dan sejara perkembangan manusia pada generasigenerasi yang akan datang.15
Muhammad Al-toumy Al-Syaibani sebagaimana dikutip oleh Azyumardi
Azra (1999:9). Merincikan tujuan pendidikan islam sebagai berikut : (a) tujuan
individual yang berkaitan dengan pelajaran dan perubahan tingkah laku, aktivitas
pertumbuhan serta persiapan untuk menjalani kehidupan; (b) tujuan sosial yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan
kehidupan perubahan dan pertumbuhan, untuk memperkaya pengalaman dan
kemajuan; (c) tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan
pengajaran sebagai ilmu seni profesi dan sebagai aktifitas masyarakat.
15

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, Februari 2014), h. 45-47.
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Tujuan yang telah tercapai diatas dapat dibedakan, menjadi dua pertama,
tujuan operasional, yaitu tujuan yang dicapai menurut program yang ditentukan
dalam kurikulum dan kedua, tujuan fungsional, yaitu tujuan yang telah dicapai
dalam arti kegunaan, baik aspek teoritis, maupun praktis. Oleh kerena itu produk
pendidikan yang paripurna adalah jika dapat menghasilkan anak didik yang
memiliki kemampuan teoritis dan praktis atau teknis operasional. Dalam hal ini,
anak didik berarti telah siap, pakai dalam bidang keahlian yang ditintut oleh dunia
kerja dan lingkungan.16
Pencapayan tujuan diatas, yaitu individu, sosial dan profesional, hanyalah
merupakan salah satu bagan yang dicapai dari tujuan pendidikan islam. Sementara
tujuan pendidikan islam yang paling tinggi adalah tujuan hidup seorang muslim
itu sendiri, sementara tujuan hidup seorang muslim adalah pengabdian kepeda
Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Dzariyat 56 sebagai berikut.




  

Terjemahnya: “Dan Aku menciptakan jin dan menusia melainkan untuk
mereka menyembah-Ku.” (QS. Al-Dzariyat:56)
Dari beberapa pengertian tersebut tampaknya masi bersifat umum, para
ahli pendidikan islam telah bersepakat bahwa maksud dari pendidikan dan
pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang
belum mereka ketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka
menanamkan rasa Fahdila (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan

16

M. Arifin, Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 23

68

yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk satu kehidupan yang suci seluruhnya
ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama dari pendidikan islam ialah
mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Semua mata pelajaran haruslah
mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap guru haruslah memperhatikan
akhlak, karena ahklak keagamaan adalah ahklak yang tertinggi, sedangkan akhlak
yang mulia itu adalah tiang dari pendidikan islam. Gazali berpendapat tujuan dari
pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah, bukan pangkat dan bermegahmegahan dengan kawan.
Sebagaimana pendidikan islam memperhatikan segi-segi agama, moral
dan kejiwaan dalam pendidikan dan pengajaranya, ia juga tidak meremehkan segisegi kemanfaatan dalam menentukan kurikulum sekolah-sekolahnya. Hal ini nyata
sekali dalam salasatu surat Umar bin Khattab kepada wal;i-wali (gubernurgubernur) : “Amma ba‟du, ajarlah anak-anakmu berenang, mengendarai kuda, dan
diriwayatkan kepada mereka ibarat-ibarat yang baik, dan syair-syair yang indah”.
Umar dalam hal ini menyuruh supaya anak-anak diberi pelajaran berenang, gerak
badn, kepandayan berperang, memperhatikan bahasa arab, peribahasa-peribahasa
dan syiar-syiar yang baik. Pengaruh ulama-ulama islam dalam perkembangan
ilmu pengetahuan tidak dapat dibantu kecuali oleh orang-orang yang takabur dan
fanatik. Monru berkata dalam bukunya, sejara pendidikan sebagai berikut :
„Dalam ilmu kedokteran, operasi, obat-obatan,

perbintangan, fungsi anggota

badan, kaum muslimin telah mencapai pendapat-pendapat baru yang penting,
mereka telah pula menciptakan jam dinding, mereka telah mengajarkan kepada
bangsa Eropa bagaimana menggunakan kompas dan mesiu”.
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Pendidikan islam tidak mengabaikan masalah mempersiapkan seseorang
untuk mencari kehidupannya dengan jalan mempelajari beberapa bidang
pekerjaan, industri dan mengadakan latihan-latihan. Tujuan ini nyata sekali dari
ucapan Ibnu Sina. “bila seorang anak sudah selesai belajar Al-Qur‟an, menghafal
pokok-pokok bahasa, setelah itu barulah ia mempelajari apa yang akan dipilihnya
menjadi bidang pekerjaanya dan untuk itu haruslah ia diberi petunjuk”. Artinya,
seseoran itu dipersiapkan untuk, berkarya, berpraktek, dan berproduksi sehingga
ia dapat bekerja, mendapat rezeki, hidup dengan terhormat, serta tetap memelihara
segi-segi kerohanian dan keagamaan. Maka pendidikan islam sebagian besarnya
adalah ahklak, tetapi tetap mengabadikan masalah mempersiapkan seseorang
untuk hidup, mencari rizki, dan tidak melupakan soal pendidikan rohani, akal,
kemauuan cita-cita, kecakapan tangan, lidah dan kepribadian.17
Salah satu tiang ajaran Nabi Muhammad saw yang penting ialah
menghargai akal manusia dan melindungi dari pada tindakan-tindakan yang
mungkin dilakukan orang atas nikmat Tuhan yang tak ternilai itu, Nabi
Muhammad meletakan akal pada tempat yang terhormat, menjadikan akal itu
sebagai salah satu alat untuk mengetahui Tuhan. Di dalam al-Qur‟an banyak
pernyataan-pernyataan untuk memikat perhatian menyluruh menggunakan
pikiran, atau mendorong manusia supaya menjalankan akalnya.
Dimana pertanyaan al-Qur‟an berkenaan dengan perintah penggunaan
akal, seperti:

17

A. Al-Hiyah Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1970), h. 1-4.
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Artinya : “Kenapa kamu tidak berpikir”
Artinya : “Tidakkah kamu berpikir”
Artinya : “Terdapat tanda-tanda (ke-Esaan dan Kebesaran Allah) bagi
kaum yang memikirkan”
Dengan demikianlah, jelas bahwa Islam memuliakan akal dan pikiran,
memuji orang-orang yang berfikir dan berakal, yang mengajak untuk menikmati
dan memikirkan serta mengajarkan untuk mencermati dan memperhatikan.
Hasan Langgulung mengemukakan:
“Dalam bidang pertumbuhan akal (intekeltual) pendidikan dapat menolong
individu untuk meningkatkan, mengembangkan dan menumbuhkan, kesedian,
bakat-bakat, minat dan kemampuan-kemampuan akalnya dan memberinya
pengetahuan dan ketrampilan akal yang perlu dalam hidupnya”
Oleh karena akal adalah sumber ilmu pengetahuan maka akal memberikan
karakteristik bagi manusia untuk berkarya menemukan dan menciptakan atau
memproduksi alat-alat yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian
pendidikan

akal

sangat

penting

untuk

mengembangkan

hasanah

ilmu

pengetahuan, mencerdaskan fikiran mengembangkan intelegensi manusia secara
optimal, cakap menggunakan ilmu pengetahuan yang diperolehnya dan
memberikan pedoman pada segala macam perbuatan manusia.18

18

Hasan Langgulung, Beberapa Pemikirn Tentang Pendidikan, (Bandung : Al-Ma‟arif,
1993), h. 27
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D. Pendidikan pisikologi

  
 
Ayat ini sangat berkaitan dengan masalah pendidikan psikologi nampak
dalam berbagai bentuk, ada yang dalam ketidak tentraman batin, cemas, gelisah,
takut, sedih, marah, bimbang, tertekan, rasah rendah diri, sombong, putus asah
dan sebagainya, keadaan tidak tentram itu boleh jadi disertai oleh tidak dapat
tidur, hilang nafsu makan, sulit untuk buang air atau tidak mampu untuk
mengendalikanya. Selanjutnya keadaan jiwa yang tidak tentram dapat
mempengaruhi kemampuan berfikir, sehingga orang menjadi pelupa, tidak dapat
berkosentrasi, malas, bosan, dan sebagainya, dapat pulah mempengaruhi
kesehatan badan. Kartini Kartono, menerjemahkan: personality (kepribadian) 1.
(G. Allport) “organisasi dinamis dalam individu didalam individu terdiri dari
sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikiranya secara
karakteristik.” 2. (R.B.Cattell) “Segala sesuatu yang memungkinkan satu
peramalan dari apa yang akan dilakukan seseorang dalam satu situasi tertentu.”
3. (Murray) “Kesinambungan bentuk-bentuk dan kekuatan fungsional yang
dinyatakan lewat urutan-urtutan dari proses yang berkuasa dan terorganisasi,
serta tingkah laku lahirlah dari lahir sampai mati.” 4. (Frued) “integrasi dari id,
ego dan super ego.” 5. (Adler) “Gaya hidup indifidu atau cara yang karakteristik
mereaksinya seseorang terhadap masalah hidup, termasuk tujuaan-tujuan
hidup.” 6 (jung) integrasi dari ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran
politik, kompleks, arketipe-arketipe (archetipes) persoalan dan enima. (Kartono,
2004 : 362)
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Dari berbagai defenisi para pakar psikologi di atas, dapat disimpulkan
bahwa keprebadian tersebut terkait erat dengan apa yang ada pada jiwa seseorang
yang terkait erat dengan tingkah laku. Dengan demikian untuk melihat bagaimana
kepribaian seseorang, maka lihatlah dia bagaimana bertingkahlaku.
Dalam islam kepribadian itu terkait dengan apa yang ada dalam jiwa dan
apa yang ditimbulkannya yang dilakukannya. Dengan demikian untuk membentuk
kepribadian muslim, maka seorang harus dibentuk dulu jiwa keislamannya dan
tidak hanya itu, dilihat pula dia bertingkah laku. Jadi dengan demikian
kepribadian muslim itu terkait dengan apa yang ada dalam jiwanya dan apa yang
dia tampilkan, perbuatan yang sesuai dengan ajaran islam keprebadian muslim
adalah mencerminkan sikap batin (yaitu apa yang ada pada jiwa, pemikiran dan
perasaan) seseorang paralel dengan apa yang diperbuatnya.
Secara individu dapat dipastikan memiliki karakteristik tersendiri, sebagai
hasil dari pembentukan pendidikan yang diterimanya sejak kecil yang kemudian
mempribadi dalam jiwanya. Karakteristik itu adalah sesuatu yang lumrah dan bisa
saja terjadi, karena itu menyatukan manusia dalam satu karakteristik yang sama
adalah sesuatu yang mustahil. Kerena persoalan yang menyangkut karakteristik
dan kekhususan individu, sepanjang tidak menyalahi ajaran islam.19
E. Pendidikan Spiritual dan Moral
Menurut Poerbakawatja dan Harahap (1981), pendidikan adalah: “Usaha
secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si

19

Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat, (Jagarta: Karisma
Putra Utam, Agustus 2014), h. 161-162
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anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan taggung jawab
moril dari segala perbuatannya. orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau
orang tua yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk
mendidik misalnya guru sekolah, pendeta atau kiai dalam lingkungan keagamaan,
kepala-kepala agama dan sebagainya.” Demikian dapat dikaitkan dengan surat alalaq ayat 3, yaitu:






Terjemahnya: “ Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,”

Dalam definisi yang panjang ini terdapat dua kata kunci yang menurut
hemat penyusun perlu disoroti yakni “kedewasaan” dan “tanggungjawab moril”.
Kedewasaan, meskipun sudah sangat populer di kalangan para pendidik kita,
sebetulnya merupakan istilah yang sangat umum dan hanya bisa digunakan
setelah diberi batasan yang tegas. Ada kemungkinan, kedewasaan diartikan
sebagai kondisi orang yang sudah akil baliq atau sudah cukup tua (entah berapa
tahun) atau masih berusia muda tetapi berkecakapan sama dengan orang yang
berusia cukup tua.
Rangkaian kata-kata

“yang selalu diartikan mampu menimbulkan

tangungjawab moril dari segala perbuatannya” (mungkin bermaksud: mampu
bertanggungjawab atas segala perbuatannya secara moral), juga terasa kurang
memadai. Oleh karena itu istilah dewasa dan tanggungjawab moral perlu di beri
batas-batas yang jelas dan kongkret, umpanya dengan cara mengacu pada tujuan
pendidikan nasional, yakni:”bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
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agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada tuhan yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab” (UUSPN/2003 Bab II Pasal 3).20
F. Pendidikan Sosial

   
Terjemahanya :“ Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Manusia adalah mahluk sosial, ayat di atas berkaitan erat dengan
pendidikan sosial. Kecenderungan untuk bergaul nampak terlihat saat anak-anak
memerlukan pertolongan orang lain untuk memenuhi keinginannya. Anak-anak
mulai bergaul dalam lingkungan keluarganya, kemudian tetangganya yang
terdekat, dan teman-teman sekolahnya. Hasan Langgulung (1992:35) mengatakan:
“Pendidikan yang baik dapat memainkan peranan utama di situ dimana ia
menyiapkan dimana ia menyiapkan individu menghadapi kehiduoan sosial yang
berhasil dan produktif”.
Dalam hal ini orang tua dan para pendidikan umumnya, supaya memberikan
bimbingan dan arahan agar anak-anak dalam pergaulannya memiliki sifat-sifat
yang baik, sehingga diharapkan ia dapat menyesuaikan dari dengan lingkungan
dan dapat membatasi diri di dalam pergaulannya. Karena pengaruh dari
lingkungan pergaulan besar sekali terhadap perilaku anak, kalau teman-temannya
baik, bertingkah laku sopan serta mengikuti keinginan keagamaaan maka ia akan
menjadi baik dan suka pula mengikuti keagamaan.21

20

Muhibbin Syah, psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h.

11-12
21

Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan.(Bandung: Al-Ma‟arif,
1993), h.53.
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G. Pendidikan Biologi

   
Terjemannya: “Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah”
Materi pendidikan ketiga yang mengandung keterampilan dapat diungkapan
di dalam surat al-alaq ialah tentang penciptaan secara fisik yang bermula dari AlAlaq. Ilmu yang mempulajari manusia dari sudut fisiknya disebut ilmu biologi,
walaupun surat al-alaq tidak menyebut secara eksplisit istilah biologi, tidak salah
jika penafsiran ayat itu dilihat dari sedikit pendidikan biologi. Dengan perkataan
lain mengajak manusia agar merenungi sejara asal usul kejadian mereka dari sudut
biologi agar mereka mau menyadari kondisi dan hakekat diri mereka yang
sebenarnya.
Dengan demikian surat al-alaq tidak berbicara secara eksplisit tentang
pendidikan biologis, tetapi member isyarat terhadap kondisi awal pertumbuhan
manusia secara biologis yang disebut al- alaq supaya mereka tergugah untuk
mempelajari lebih lanjut.
Kembali dari kata al-alaq, dari sudut bahasa setidaknya mempunyai dua
konotasi, yaitu darah yang beku dan binatang kecil yang hidup di dalam air, jika
airnya diminum binatang, ia akan berlengket dan bergantung di tenggurokan
binatang itu untuk menghirup udarah. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia
binatang ini disebut lintah, dari pengertian ini. M. Quraish Shihab, menyebutkan
sesuatu yang bergantung dan berdempet. Tapi ada juga yang memahaminya dalam
arti sesuatu yang bergantung didinding rahim, ini karina para pakar embriologo
menyatakan bahwa setelah terjadinya pertemuan antara sperma indung telur ia
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berproses dan membela menjadi dua, kemudian empat, kemudian delapan,
seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat dan
berdempet serta masuk ke dinding rahim.22
Penegasan Allah tentang proses penciptaan manusia diawali dengan alaq
itu memberikan isyarat kepada manusia bahwa untuk menciptakan anak manusia
harus melalui proses serupa, artinya harus melalui rahim. Di jaman modern seperti
ini ahli biologi telah berhasil melakukan genetic ingeenering (Rekayasa genetika)
sehingga melahirkan bayi tabung dan sukses dalam kloningisasi, tetapi semuanya
harus melalui rahim tidak dapat menciptakannya di luar rahim.
Keterbatasan lmu manusia disebut diharapkan menimbulkan kesadaran,
terutama para ahli biologi, bahwa betapapun pintar mereka dan tingngginya ilmu
biologi yang mereka miliki belum dapat menandingi, apalagi mengatasi ilmu
Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam al-qur‟an surat al-isra ayat
85.

   
    






   
Dari urayan di atas bahwa tujuan pendidikan biologi yang diajarkan oleh
Al-Qur‟an adalah ingin menciptakan para biologi muslim yang tunduk, sujud dan
dekat kepada Allah agar produ-produk yang dihasilkan tidak merusak atau
menyimpang dari jalan yang diajarkan agama.
22

Ibid. h. 459
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpul
1. Pendidikan islam merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia,
oleh karena itu dalam islam, wahyu yang pertama kali oleh Allah Swt.
Adalah wahyu yang menjelaskan dan menganjurkan untuk selalu
meningkatkan

kehidupan

manusia

dengan

cara

meningkatkan

pendidikanya melalui kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini Allah Swt.
Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam dan Nabi Muhammad
Saw. Kemudian di kembangkan kepada anak cucunya dimuka bumi ini
(seluruh manusia) dengan alat yaitu, qalam sebagai alat untuk menulis
supaya ilmu yang telah diberikan tidak akan punah dan dapat terus
dikembangkan sebagaimana tujuan Allah menciptkan manusia dimuka
bumi ini agar menjadi khalifa dijalan yang benar dan menyakini bahwa
segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah.

2. Dalam al-qur‟an surat al-alaq ayat 1-5 ada hubungan yang sangat
mendasar tentang pendidikan islam di dalamnya terkait dengan pendidikan
keterampilan, pendidikan ketauhidan, pendidikan biologi, pendidikan
moral, pendidikan sosial, di mana dalam menjelaskan tentang pendidikan
islam sendiri yang paling mendasar tentang penanaman akidah (Tauhid)
kepada manusia untuk mengarahkannya agar menjadi individu yang dapat
menemukan

kebenaran yang sesungguhnya, yang mampu memberi,
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pencerahan diri dan bisa memahami pesan-pesan ayat Allah yang
membawa kepada keimanan dan nilai-nilai pendidikan akal dimana mnusia
dibarikan kebebasan menggunakan akal pikiranya dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan yang tinggi.
B. Saran
1. Agama Islam berkaitan dengan pendidikan sangat memberikan prioritas
dalam melakukannya, agar umat Islam tidak ketinggalan dengan umat
lainnya karena al-Qur‟an dalam surat al-Alaq sangat tegas tentang
pendidikan.
2. Pentingnya umat Islam untuk memahami al-Qur‟an sebagai pedoman hidup
di mana dalamnya tercakup berbagai aspek ajaran seperti; aspek ketauhidan,
aspek pendidikan dan lain sebagainya.
3. Apabila umat Islam ingin berkembang dan maju, maka yang terpenting
adalah dapat memanfaatkan akalnya (intelektual) dengan sebaik-baiknya.
Karena dengan intelektualitas yang tinggi, tentunya akan mampu menguasai
sains dan ilmu pengetahuan lainnya.

43

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saleh Abdullah, Education Theory. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal
22 Juli 2015).
Abdurahman Al-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Bandung:
Diponegoro, 1996.
Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-Teori Pendidikan Islam Berdasarkan Al-Qur’an,
Jakarta:Rineka Cipta, 1990.
Abu A’la Muadudi, Towar Understanding Islam. http://www.blogspot.com (Diakses
tanggal 20 Juli 2015).
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:al-Ma’arif, 1980.
Al-Ghazali, Mi’raj as-Salikin, Kairo : al-Saqafat al-Islamiyat, 1964.
Al-Raghib al-Ashifani, Al-Mufradat fi Ghaaribi al-Qur’an.http://www.blogspot. com
(Diakses tanggal 20 Agustus, 2015)
Al-Wahidy, Asbab al-Nuzul. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal 12 September
2015).
Arifin, H.M., Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta:Bumi Aksara, 1991.
Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers, 2001
Djumransjah, Filsafat Pendidikan Islam, Malang, Bayumedia, 2006.
Hasbi Ash-Siddiqi dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta:Intermasa, 1994.
Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan (Bandung: Al-Ma’arif,
1995.
Ibnu Manzhur, Abiy al-Fadhl al-Din Muhammad Mukarram, Lisan al-Arab.
http://www.blogspot.com (Diakses tanggal 20 Juli 2015).
Imam Bawani, Segi-Segi Pendidikan Islam, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 1997.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989.
Karim al-Bastani, dkk, Al-Munjid fi Lughat wa ‘Alam, Bairut:Dar al-Masriq, 1975.

44

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta : Hidarya Agung, 1981.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta : YP3A, 1987.
Marasudin Seregar, Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun, Suatu Analisa Fenomenologi,
Jogya : Pustaka Pelajar, 1995.
Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, http://www.blogspot.
com (Diakses tanggal 20 Juli 2015).
Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyat wa Ta’lim. http://www. blogspot.com
(Diakses tanggal 20 Juli 2015).
------------, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Muhammad Abduh, Tafsir Juz’Amma, Kairo:al-Jam’iyyah al-Khayriyah al-Islamiyah,
1996.
Muhammad Suma Amin, Studi Ilmu - ilmu Al Qur’an. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.
Mustafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal
20 Juli 2015).
Muhammad Qutb, Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo:Dar al-Qalam,1976.
Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1995.
Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, Terjemah, Salman Harun, (Bandung:
al-Ma’arif, 1993.
Muhammad Hasan Hamshi, Qur’an Karim, Tafsir dan Bayan. http://www.blogspot.com
(Diakses tanggal 20 Juli 2015).
Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal 20 Juli
2015).
Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
Omar Muhammad al-Toumy al-Syaybany, Filsafat Tarbiyah al-Islamiyah, Terjemah,
Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Quraish M. Shihab, Tafsir al-Amanah, Jakarta: Pustaka Kartini, 1992.
Quraish M. Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung:Mizan, 1994.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.

45

Sukmadinata N. Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005
Sujono, Ag, Pendahuluan Pendidikan Islam. http://www.blogspot.com (Diakses tanggal
22 Juli 2015).
Usman M. Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, Bandung : Pustaka, 1985.
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bandung: Wacana Adhitya
Widodo Supriyono, Filsafat Manusia dalam Islam, Reformasi Filsafat Pendidikan
Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
Zainuddin, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al Quran, (Jakarta: Rinneka Cipta,
1990.
Muhibbin Syah, psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014)
Langgulung Hasan, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan.(Bandung: Al-Ma’arif,
1993)
Quraish M. Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an
(Jakarta : Lentera Hati,200
Quraish M. Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Pesan Wahyu Dalam
Kehidupan Masyrakat, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 1992),
Quraish M. Shihab, Lenteran Al-Qur’an, Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung : PT.
Mizan Pustaka, 1994)
Quaish M. Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013)
Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah, http://www.blogspot.com
(Diakses tanggal 25 juni 1992)
Musbin Imam, Kudidik Anakku Dengan Bahagia (Mitra pustaka, 2003)
Seabani Ahmad, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
M. Arifin, filsafat pendidikan islam. (jakarta:Bina aksara, 1987)

46

Ahmad Zainudin, Funsi Akal Dalam Al-Qur’an. http://www.geogle.com (Diakses
tanggal 23 2014)
M. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2002)
Quraish M. Shihab, Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, Februari 2014)
A. Al-Hiyah Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1970)
Hasan Langgulung, Beberapa Pemikirn Tentang Pendidikan, (Bandung : Al-Ma’arif,
1993)
Putra Haidar Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat, (Jagarta: Karisma
Putra Utam, Agustus 2014)
Syha Muhibbin, psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014)
Langgulung Hasan, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan.(Bandung: Al-Ma’arif,
1993)

