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BAB I 

 PENDAHULUAN   

A. Latar  Belakang  Masalah  

  Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berusaha menwujukan 

ketundukan manusia kepada Allah dan membebaskan mereka dari 

penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah 

semata.   

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau 

aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar 

mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, 

kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan, dan aspek 

atau komponen pendidikan lainnya di dasarkan pada ajaran Islam. Itulah yang 

disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islami.1 

Islam memiliki karakter sebagai agama dakwah dan pendidikan. 

Dengan karakter ini, maka Islam dengan sendirinya berkewajiban mengajar, 

membimbing dan membentuk kepribadian umat manusia sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam.2 

Ajaran-ajaran Islam harus merujuk kepada sumber-sumber ajarannya, 

dari sumber inilah dapat menggali semua ajaran Islam secara benar dan dapat 
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dipertanggungjawabkan kebenarannya.3 Dasar penggunaan sumber ajaran 

Islam didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ [4] : 59 

                         

                            

                 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 4   

Agama  Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah agama 

yang telah mencakup semua ajaran yang dibawa oleh para Nabi terdahulu, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ibarat bangunan rumah, Islam 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah bangunan rumah yang telah 

sempurna. Nabi Muhammad saw membawa semuanya dan mengonstruksinya 

menjadi sebuah bangunan (Islam) yang utuh. Dengan demikian, jika orang 

yang ingin mengetahui ajaran Islam yang dibawa oleh para Nabi terdahulu, 

seperti Musa, Isa dan lain-lain sebagainya, maka sesungguhnya dia dapat 

mengetahui melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, 

sebagaimana dapat dijumpai di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.5
  

                                                           
   

3
 Marzuki,  Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan 

Tinggi Umum  (Yogyakarta: Ombak, 2012),  hlm. 51.  

   
4
 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, Juz 4,5,6 

(Yagyakarta : PT. Verisia Yogya Graraka, 1991),  hlm. 208. 

   
5
 Abuddin Nata, Ilmu,  hlm. 33.  



3 

3 
 

Maka pengetahuan terhadap pendidikan Islam dapat diperoleh dari 

berbagai sumber salah satu sumber yang dapat digunakan adalah Al-Qur’an. 

Maka kaitan dengan ini untuk memahami sebuah Al-Qur’an paling tidak 

diperlukan memahami dan membaca secara mendalam terhadap Al-Qur’an 

dan arti yang terdapat di dalam ayat Al-Qur’an, dan semua ajaran Islam yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan para Nabi terdahulu dan juga semua 

perintah Allah ada di dalam Al-Qur’an. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti nilai-nilai pendidikan Islam dalam Al-Qur’an yang berjudul 

“NILAI- NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM AL-QUR’AN (SURAT 

AL-BAQARAH AYAT: 132-133, SURAT MARYAM AYAT: 27-33, 

DAN SURAT YUSUF AYAT: 4-8). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut : Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung di dalam Al-Qur’an (surat Al-Baqarah ayat: 132-133, surat 

Maryam ayat: 27-33, dan surat Yusuf ayat: 4-8) ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam Al-Qur’an  (surat Al-

Baqarah ayat :132-133, surat Maryam ayat: 27-33, dan surat Yusuf ayat: 4-8).   
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D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :  

a. Secara Teoritik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya 

dalam pendidikan Islam, dan dapat memperluas khasanah ilmu dalam 

karya ilmiah terutama dalam bentuk analisis ayat Al-Qur’an.  

b.   Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

penulis dan pembaca dalam pengajaran terutama memahami makna 

atau hikmah yang ada dalam Al-Qur’an, dan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis dan pembaca sebagai masukan untuk penelitian 

yang lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 


