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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna 

dan sebaik-baik ciptaan dibanding dengan makhluk-makhluk Allah swt 

yang lain. Kesempurnaan manusia akan menjadi berharga apabila manusia 

memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada sang Pencipta. Untuk mencapai  

titik ketaqwaan dan keimanan, Allah swt menciptakan manusia dengan 

memberikan bekal  berbagai  macam potensi.  

Bekal potensi yang diberikan untuk manusia selaras dengan  tujuan 

diciptakannya manusia di muka bumi yaitu salah satunya sebagai khalifah. 

Secara umum ada tiga potensi dasar yang Allah swt berikan untuk bekal 

manusia, yaitu potensi ragawi atau fisik, potensi nalar (rasio atau akal), 

dan potensi hati nurani atau qolbu
1
. Hati Nurani atau qalbu adalah potensi 

manusia yang melahirkan perasaan. Perasaan yang dapat menghasilkan 

ide, pemikiran, keindahan, dan karya. Sedangkan untuk manifestasinya 

dapat dituangkan dalam sebuah buku. 

Buku yang ditulis dapat mengungkapkan berupa perasaan, kisah 

perjuangan hidup, pesan-pesan, hikmah, maupun pemikiran dari penulis 

buku. Berbagai macam hal dapat dituangkan dalam  bentuk tulisan. Buku 

dapat menjadi media penulis menyampaikan ide, gagasan, maupun pesan 
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dan hikmah dalam kisah hidup kepada pembacanya, baik secara eksplisit 

(tersembunyi) maupun implisit (jelas). Buku merupakan sumber informasi, 

lautan ilmu serta samudra pengetahuan dalam perkembangan zaman. Buku 

ibarat jendela dunia, dengan hanya membaca buku kita akan mengetahui 

tentang dunia tanpa harus berkeliling dunia yang sebenarnya. Tidak 

menutup mata bahwa buku menjadi karya yang diminati oleh seluruh 

kalangan masyarakat dalam kehidupan mulai dari anak-anak, remaja, 

sampai dewasa dan orang tua. 

Besarnya animo masyarakat terhadap buku dapat memberikan 

dampak positif untuk perkembangan keilmuan seseorang (pembaca). 

Selain itu juga akan memberikan dampak nilai positif terhadap tumbuhnya 

para penulis. Salah satunya bahwa para penulis akan lebih termotivasi 

untuk konsisten berkarya dan menciptakan berbagai jenis buku. Pada 

perkembangan masa kini, berbagai macam tema dan jenis buku sudah 

banyak diterbitkan di Indonesia, mulai dari tema persahabatan, percintaan, 

sosial, budaya, nasionalisme, ideologis, serta religi (keagamaan).Buku 

yang bertemakan religi merupakan karya yang di dalamnya mengandung 

pesan-pesan religi dan nilai-nilai positif terhadap pendidikan Islam. Oleh 

karena itu buku dengan genre
2
 religi dapat dijadikan salah satu media 

dalam dunia pendidikan Islam. 

Pada tahun 2000-an banyak penulis buku mulai bermunculan. 

Salah satu penulis yang mengambil genre religi dan motivasi yaitu Yusuf 

                                                           
2
Pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu sesuai kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. 



3 
 

Mansur melalui karya-karyanya yang fenomenal dan membumi di 

masyarakat Indonesia, diantaranya buku dengan judul Mencari Tuhan 

Yang Hilang dan Kun Fayakuun. Yusuf Mansur merupakan ustadz yang 

memiliki kharisma di kalangan masyarakat. Karena memiliki cara 

penyampaian yang khas dengan  bahasa yang mudah diterima dan dicerna, 

padat, dan berisi, serta tidak membosankan. Selain menjadi seorang 

ustadz, Yusuf Mansur adalah seorang penulis buku, pengusaha, sekaligus 

pimpinan dari pondok pesantren Daarul Quran Bulak Santri dan pimpinan 

pengajian Wisata Hati. 

Buku-buku karya Yusuf Mansur mayoritas mengangkat tema 

tentang kisah penuh hikmah dan penuh motivasi dalam penyelesaian 

masalah. Selaras dengan problema yang dihadapi zaman sekarang bahwa 

banyak masyarakat yang kesulitan mengatasi permasalahan dalam 

kehidupan. Mengutip dua ayat Al-quran yang diangkat dalam buku ini, 

dalam surah Yasin ayat 82-83. 

 

Artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki 

sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.  

 

 

Artinya:Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan 

atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
3
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Untuk itu penting masyarakat membaca buku yang mengandung 

hikmah dan motivasi yang berbalut dengan nilai religi. Sehingga pembaca 

mampu menambah keimanan dan memperbaiki diri untuk menjadi insan 

yang betaqwa. Penulis memilih buku karya Yusuf Mansur sebagai obyek 

penelitian karena di dalamnya sarat akan pesan-pesan pendidikan Islam. 

Selain itu sebagian besar buku Karya Yusuf Mansur telah dibedah dan 

dibahas di berbagai tempat, seperti di sekolah, kampus, maupun 

masyarakat. Selain itu buku ini menjadi referensi bahan motivasi di 

kalangan pelajar dan masyarakat umum. 

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam buku-buku karya 

Yusuf Mansur. Dan hasil kajian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis 

skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Buku Karya 

Yusuf Mansur” 

B. Rumusan Masalah 

Buku-buku karya Yusuf Mansur yang menjadi fokus penelitian 

berusaha penulis kaji untuk menangkap dan menemukan nilai-nilai 

edukatif, serta menganalisisnya. Oleh karena itu masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah: “Apakah nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam Karya Yusuf Mansur”? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Karya 

Yusuf Mansur. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

yang positif dan kontruktif bagi dunia pendidikan, khususnya bagi 

pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam melalui pemanfaatan karya 

buku. 

2. Manfaat Praktis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan bahwa terdapat 

banyak pelajaran yang didapatkan dari buku karya Yusuf Mansur 

yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan agar dapat 

digunakan sebaga risalah satu acuan bagi pelaksanaan penelitian-

penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 




