
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah                                       

Islam merupakan agama yang lengkap dan melengkapi. Seluruh aspek 

kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh agama Islam, yang 

semuanya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Al-Quran  menjadi 

pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di 

akherat. Islam juga sangat mementingkan pendidikan, dengan pendidikan yang 

berkualitas mampu melahirkan individu-individu yang beradab sehingga 

melahirkan kehidupan yang beretika dan bermoral. 

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 

pendidikan adalah aspek tujuan. Pendidikan yang diselenggarakan memiliki 

tujuan yang mencakup tujuan jasmani berupa kesehatan, pandai, cakap, kreatif, 

inovatif. Juga tujuan rohani yang ditunjukan dengan kualitas kepribadian, 

karakter, watak dan akhlak. Semua tujuan tersebut sangat penting dalam 

kehidupan. Tujuan pendidikan yang akan dicapai bukan hanya dalam aspek 

pengetahuan kognitif dan afektif tetapi juga aspek spiritual. Dengan pendidikan 

yang berkualitas mampu melahirkan individu yang sholeh, memiliki 

pengetahuan yang luas, dan berlandaskan pada Al-Quran  dan As-Sunnah. 



 
 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 pendidikan didefinisikan sebagai usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran, agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya 

sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Memiliki keterampilan yang 

berguna untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara1.  

Jhon Dewey mengartikan pendidikan sebagai rekonstruksi atau 

reorganisasi pengalaman agar legih bermakna, sehingga mampu melahirkan 

pengalaman-pengalaman yang baru2. Akhlak merupakan sesuatu yang sangat 

berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akhlak yang baik dan 

mulia haruslah dimiliki setiap individu karena akhlak yang baik ibarat mutiara 

dalam jiwa yang mampu membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan 

Allah lainya.  

Pendidikan akhlak merupakan bagian penting dalam substansi 

pendidikan Islam. Akhlak mulia merupakan misi Islam sebagaimana sabda 

Rasulullah 

-olah kalimat ini seperti deklarasi kerasulan 

beliau. Rasulullah saw diutus di tengah-tengah umat manusia tidak lain untuk 

menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan 

antara manusia dengan manusia, melainkan juga hubungan antara manusia 

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional 
(Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, 2003), 1. 
2 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 20. 



 
 

dengan Sang Khalik, juga antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah 

lainya. 

Kedudukan akhlak dalam agama Islam sangat krusial. Jika diibaratkan 

dalam sebuah bangunan, akhlak merupakan tiangnya. Jika tiang itu kokoh 

maka sebuah bangunan dapat berdiri dengan kuat dan tegak, sedangkan jika 

tiangnya rubuh secara otomatis seluruh bangunanya juga akan rubuh3.  

Mengkaji dan mempelajari akhlak merupakan sarana yang dapat 

mengantarkan kita dalam mengamalkan akhlak mulia seperti yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. dengan mempelajari kemuliaan akhlak, kita 

memiliki pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari 

akhlak memberikan pengetahuan tentang berbagai perilaku yang terpuji dan 

perilaku tercela, sehingga mampu membimbing ke jalan yang diridhai Allah 

swt.   

Seorang muslim dikatakan sempurna keislamanya apabila memiliki 

akidah yang kuat, beribadah sesuai tuntunan syariat, dan berakhlak mulia. 

Kemulian seorang muslim baru bisa dicapai apabila telah menegakan ketiga hal 

tersebut. Tidak bisa dikatakan sempurna keislaman seseorang jiika salah satu 

dari ketiga hal diatas tidak dilaksanakan. Tidak mungkin keislaman seseorang 

sempurna jika akidahnya kokoh namun akhlaknya tercela, tidak mungkin 

3 Abdul Halim Nipan, Menghias Diri Dengan Akhlak Terpuji (Bandung: Mitra Pustaka, 2000), 20.     



 
 

keislaman seseorang sempurna jika ibadahnya sesuai syariat namun akhlaknya 

tercela, begitu sebaliknya4.   

Al-Quran  merupakan sumber pendidikan akhlak, yang menjelaskan 

bagaimana berbuat baik kepada diri sendiri, sesama manusia, Sang Khalik, dan 

hubungan dengan makhluk yang lainya. Sebagai umat muslim berkewajiban 

mempelajari dan mendalami Al-Quran  agar mampu memahami tentang 

akhlak-akhlak yang baik, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Dalam surat Yusuf dikisahkan kehidupan Yusuf mulai dari masa kanak-

kanak, remaja, dewasa, hingga menjadi bagian dari kerajaan Mesir. Kisah nabi 

Yusuf sangat menyentuh hati siapapun yang membacanya dikarenakan Yusuf 

menjalani kehidupan dengan berbagai rintangan, menghadapi berbagai cobaan, 

dan unian hidup. Mulai dari masa kanak- kanak yang sangat dicintai oleh 

ayahnya dibandingkan dengan saudara kandung lainya yang membuat mereka 

semua iri, dimasukan ke dalam sumur, dijual sebagai seorang budak. Semua 

kesulitan yang dialami nabi Yusuf dihadapi dengan sabar dan hanya berharap 

kepada Allah swt, sehingga ia diberikan kedudukan di bumi sebagai bendahara 

kerajaan Mesir. Kisah Yusuf tersebut tentu sangat relevan dijadikan pedoman 

siapa saja yang menjalani kehidupan ini. Agar mampu menyelesaikan semua 

masalah yang dihadapi, sebagaimana yang tertuang dalam kisah nabi Yusuf.   

4 Abdul Halim Nipan, Menghias Diri Dengan Akhlak Terpuji (Bandung: Mitra Pustaka, 2000), 23.      



 
 

Dari uraian di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang nilai-

nilai pendidikan akhlak dalam kisah Nabi Yusuf as yang tertuang dalam Al-

Quran  surat Yusuf ayat 13- -

Nilai Pendidikan  Akhlak  Dalam  Al-Quran  Surat Yusuf Ayat 13-

Sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dan praktisi pendidik akhlak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  peneliti  

menentukan  rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana  nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran  

Surat Yusuf ayat: 13-25?  

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

Al-Quran surat Yusuf ayat: 13-25 dalam kehidupan sehari-hari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan 

tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam Al-Quran  Surat Yusuf ayat: 13-25.   

2. Untuk mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam Al-Quran surat Yusuf ayat: 13-25 dalam kehidupan 

sehari-hari.  



 
 

  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian pendidikan akhlak ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis, yaitu dapat memperbaiki akhlak bangsa terutama 

bagi   kaum   muda.   Selain   itu   diharapkan   juga   dapat   menambah 

pengetahuan  dan  pengalaman  bagi  penulis  pribadi,  teman-teman  dan 

semua yang membacanya. Dan memberikan konstribusi pemikiran dalam 

upaya meningkatkan pengetahuan tentang kajian kisah Nabi Yusuf as. 

sehingga dapat diketahui bagaimana kehidupan Nabi Yusuf as. Dengan 

demikian diharapkan bagi setiap individu dalam keadaan tertentu dapat 

mengambil  pelajaran  dari  sifat-sifat  Nabi  Yusuf,  baik  untuk 

mempengaruhi hidup menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. penelitian 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis, untuk memperbaiki akhlak terutama generasi muda  

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan fikiran dalam bentuk tulisan yang berbentuk 

karya ilmiah bagi lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta guna 

dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 



 
 

maupun mahasiswa dari lembaga lain yang sekiranya membutuhkan 

wawasan luas dalam pembuatan karya ilmiah, maupun untuk berbagai pihak 

yang memerlukannya, khususnya bagi umat Islam  dalam  rangka  

memperbaiki  akhlak  yang  belum  sesuai  dengan kriteria Islam yang 

sesungguhnya.  

Sebagaimana tujuan dari visi dan misi Rasulullah SAW diutus 

dimuka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kaum muslimin dan 

muslimat. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan  bagi  penulis  dan  mahasiswa  jurusan  Pendidikan  Agama 

Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya, maupun 

mahasiswa jurusan lainnya dan para pembaca umumnya. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian   

Sesuai dengan objek yang akan diteliti pada skripsi ini, penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) yang bertumpu 

pada kajian dan telaah teks. Data yang diambil dari data literatur. Mustika 

Zed mengartikan library research sebagai penelitian yang memanfaatkan 

sumber perpustaan dalam memperoleh data penelitian. Pada penelitian 

kepustakaan tidak mengajarkan peneliti menjadi ahli pustakawan melainkan 

pengambilan data dilakukan di perpustaan dengan menguraikan studi 



 
 

pustaka sebagai metode otonom, kemudian mengenalkan sistem klasifikasi 

koleksi perpustakaan, tahapan yang dilalui dalam library research adalah: 

1. Peneliti berhadapan dengan teks atau data angka yang tidak didapat 

langsung dari lapangan 

2. Data pustaka bersifat siap pakai sehingga peneliti tidak mencari data 

dari lapangan 

3. Data pustaka lazimnya merupakan data sekunder, yang didapat dari 

tangan ke dua 

4. Data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan data yang 

bersifat statis /tetap5.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam suatu penelitian selalu dihadapkan dengan permasalahan, 

adapun pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif, dengan 

maksud menggambarkan data yang diperoleh menggunakan kata-kata atau 

kalimat yang disesuaikan dengan data yang diperoleh agar memperoleh 

simpulan yang jelas6.  

3. Sumber Data 

5 Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian Sebuah Pendekatan (Jakarta: Garsindo, 2001), 19-21. 
6 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), 6. 



 
 

Penelitan dalam skripsi ini adalah library research, yang mengambil 

dan mengumpulkan bahan-bahan atau data dari sumber kepustakaan, data 

yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu; 

Sumber primer, adalah data yang didapat langsung dari tangan 

pertama, baik dari lapangan atau laboratorium7. Dalam penulisan skripsi 

ini data yang diperoleh dari sumber asli tangan pertama berupa kitab-kitab 

tafsir klasik maupun kontemporer yang didukung oleh buku-buku yang 

relevan dengan tema yang diteliti. Kitab tafsir yang digunakan adalah kitab 

Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Muyassar .            

Sumber sekunder, adalah data yang didapat bukan dari tangan 

pertama, berupa buku-buku tentang pendidikan akhlak dan buku lain yang 

relevan dengan pembahasan skripsi ini.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yang mencari dan mengambil data yang 

berhubungan dengan tema yang diteliti dari buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger agenda dan sebagainya8. Adapun yang 

digunakan dalam penelitian ini mencari data dari kitab-kitab tafsir, skripsi, 

artikel, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang 

dikaji.  

7 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Edisi I (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 150. 
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 231. 



 
 

5. Metode Analisis Data  

Setelah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema 

yang diteliti, data tersebut diterangkan makna dan maksud yang 

terkandung di dalamnya agar mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. 

Adapun analisis data yang akan digunakan, meliputi: 

Sebagai penjelas bahwa penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah kajian kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan 

kesesuaian antara metode yang digunaka dengan objek yang diteliti, 

penulis dalam menganalisis data menggunakan analisa isi (content 

analisis) yaitu teknik yang digunakan dalam mengkaji secara mendalam 

serta menganalisa makna yang terkandung dalam data yang telah dihimpun 

melalui kajian kepustakaan (Library Research) 9.   

Dalam mengkaji kitab tafsir yang menjadi sumber primer dalam 

skripsi ini, peneliti menggunakan metode tahlili (deskriptif analitis), yaitu 

metode yang mendiskripsikan secara mendalam kemudian menganalisis 

makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran dengan mengikuti susunan 

surat dan ayat. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan metode analisis 

isi (content analisis) Al-Quran Surat Yusuf ayat 13-25 agar memperoleh 

9 Nana Sudjana, Metode Statistik (Bandung: Tarsito, 2002), 43. 



 
 

nilai-nilai pendidikan akhlak yang nantinya menjadi pedoman pendidik 

dalam membimbing, mengajar, dan menilai peserta didik10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Muhammad Amin Suma, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 379. 


