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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril secara berangsung-angsur, 

sebagai pedoman hidup umat manusia.
3
 Al-Qur’an berisi penjelasan tentang 

pentingnya ilmu untuk bertanggung jawab di setiap kegiatan, berisi perintah 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan belajar sepanjang hayat, 

sehingga dalam bekerja dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, keahlian 

dan potensinya.
4
 

Di antara permasalahan kehidupan yang perlu menjadi perhatian umat 

muslim ialah pendidikan Islam dan bagaimana cara penyampaiannya dalam 

proses pembelajaran. Ayat-ayat tentang pendidikan dan pembelajaran banyak 

terdapat di dalam Al-Qur’an, seperti yang terdapat di dalam Al-Qur’an surat 

Al-‘Alaq ayat 1 sampai 5. 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara 

mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka.
5
 Secara detail, dalam 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal I (1): “Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana 
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untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 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”.
6
 

Kurangnya kesadaran umat Islam saat ini dalam bidang pendidikan 

agama Islam, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor umat 

Islam yang tidak mempelajari Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman 

hidupnya, sehingga kurang pahamnya umat Islam dalam mempelajari Al-

Qur’an dan Hadis.  

Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan khususnya pendidikan 

Islam sangat besar, ini berkaitan dengan kalam Allah yang pertama 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., yaitu QS. Al-‘Alaq (96): 1-5. 

                              

                        

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
7
 

Melalui penafsiran Al-Mishbah dan Al-ʻAẓīm yang ahli ilmu 

pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-

Qur’an dan isinya berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), 

menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Qur’an, khususnya menyangkut 
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ayat-ayat yang tidak di pahami dan samar artinya, dalam memahami dan 

menafsirkan Al-Qur’an diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab saja 

tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Qur’an 

dan isinya. 

Dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5 Allah memberikan gambaran dasar 

tentang nilai-nilai kependidikan tentang membaca, menulis, meneliti, 

mengkaji, menelaah sesuatu yang belum diketahui, dan pekerjaan-pekerjaan 

tersebut harus senantiasa diawali dengan meyertakan nama Tuhan (bismillah). 

Dalam skripsi ini penulis menyoroti dalil pendidikan yang mengandung makna 

secara intrinsik dan ekstrinsik tentang pentingnya pendidikan Islam. Dengan 

pemikiran bahwa Al-Qur’an adalah sumber dari segala sumber ilmu, maka 

alangkah baiknya sebagai kaum intelektual dan calon pendidik menyoroti asal 

mula pendidikan dimulai dari surat yang turun pertama yaitu QS. Al-‘Alaq 

(96): 1-5. 

Dari latar belakang masalah di atas peneliti akan melakukan penelitian, 

tentang KANDUNGAN PEMIKIRAN DALAM QS. AL-‘ALAQ (96): 1-5 

TAFSIR AL-MISHBAH DAN AL-ʻAẒĪM (TINJAUAN PENDIDIKAN 

ISLAM). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang maslah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apa kandungan pemikiran dalam QS. AL-‘alaq (96): 1-5 

tafsir Al-Mishbah dan Al-;Azim (tinjauan pendidikan Islam)?: 



4 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam QS. Al-

‘Alaq (96): 1-5 Tafsir Al-Mishbah dan Al-ʻAẓīm (tinjauan pendidikan Islam). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teori maupun praktik sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pandangan masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam QS. Al-‘Alaq (96): 1-5. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktik manfaat penelitian ini ada tiga yaitu: 

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan peneliti studi pustaka tentang 

kandungan pemikiran pendidikan Islam dalam QS. Al-‘Alaq (96): 1-5 

tafsir Al-Mishbah dan Al-ʻAẓīm. 

b. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi peneliti terkait untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang pendidikan Islam. 


