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Maha Penyayang. Tiada kata yang paling indah selain ungkapan rasa syukur yang

tiada tara dengan lantunan kalimat Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Shalawat dan

Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Perintis moral sang pejuang Islam

Baginda Rasulullah SAW, juga terhadap keluarganya, para sahabatnya, Thabi’in,

Thabi’Tabi’in, Assalamu’alaika Ya Rasulallah.

Tesis, “Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial

Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir”,
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kemampuan sebagai penulis masih sangat terbatas, tetapi setidaknya semangat dan
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kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat

memberikan manfaat, Aamiin.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi

BahasaArab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab Latin Arab Latin

ا a ط Th

ب B ظ Zh

ت T ع ‘

ث Ts غ Gh

ج J ف F

ح H ق Q

خ Kh ك K

د D ل L

ذ Dz م M

ر R ن N

ز Z و W

س S ه H

ش Sy ء ’

ص Sh ي Y

ض Dl

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Âmisalnya menjadi qâlaقال
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Vokal (i) panjang = îmisalnya menjadi qîlaقیل

Vokal (u) panjang = Ũmisalnya menjadi dûnaدون

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و۔ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = misalnyaڍ خیر menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة )

ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi

apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi arisalat li al-

madrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari

susunan mudlaf dan Mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadiفي رحمة هللا fi

rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata Sandang berupa “al” (ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

c. Masyâ’Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun
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ABSTRAK

Taubatan Nasuha, 2020: Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang
Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat
Ayat 10-13 : Kajian Terhadap Tafsir Al-
Munir

Pendidikan Sosial merupakan pendidikan anak semenjak kecilnya untuk
berpegang pada etika sosial yang utama dan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, dan
bersumber dari aqidah Islam yang abadi dan perasaan keimanan yang tulus.
Kualitas terbaik sosial seseorang tidak hanya sekedar mampu memperhatikan
kekurangan untuk saling berbagi dalam kebutuhan sandang pangan orang di
sekitarnya, tapi harus berusaha untuk selalu memahami dan menjaga martabat
harga dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiPemikiran Wahbah Az-
Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 : Kajian
Terhadap Tafsir Al-Munir, dan apa metode penanaman Pendidikan Sosial Dalam
surat Al-Hujurat Ayat 10-13 dalam pembelajaran. Penelitian ini didesain dalam
bentuk penelitian kepustakaan atau Library research yang menggunakan berbagai
sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian, dengan menggunakan tafsir
maudu’i. Sumberdata primeradalah buku al-Qur’an, At-Tafsir al-Munir fil-Aqidah
wasy-Syari’ah wal-Manhaj,Darul Fikr, Damaskus, 1426 H/2005 M. Tafsir al-
Munir fil-Aqidah wasy-Syari’ah wal-Manhaj terjemehan Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk. Penyunting, Achmad Yazid Ichsan. Cet. 1- Jakarta : Gema Insani,
2016. Sedangkan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel,
majalah, suratkabar, atau sumber lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan
berdasarkan data tersebut. Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang sikap
sosial dalam surat Al-Ḥujurat ayat 10-13 maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Sikap
saling memaafkan, yakni, ketakwaan, persaudaraan, kasih sayang. 2. Menjunjung
tinggi martabat kehormatan kaum Mslimin dan memuliakannya, yakni, Tidak
merendahkan, tidak menghina, tidak meremehkan, tidak mencela, tidak memberi
gelar panggilan buruk, 3. Sikap saling mendoakan, yakni, Tidak buruk sangka,
selalu menutup aib orang lain, tidak menggibah. 4. Sikap membina persatuan dan
kesatuan, yakni, Saling mengenal (peduli), persamaan asal-usul (derajat).
Pendekatan penanaman sikap sosial yang terkandung dalam surat Al-Ḥujurat ayat
10-13 yaitu: 1. Sikap memaafkan. 2. Menjunjung tinggi martabat kehormatan
kaum Mslimin dan memuliakannya. 3. Sikap saling mendoakan. 4. Sikap
membina persatuan dan kesatuan.

Kata Kunci: Wahbah Az-Zuhaili, Pendidikan Sosial, Surat Al-Hujurat
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ABSTRACT

Taubatan Nasuha, 2020: Wahbah Az-Zuhaili thought about Social Education
in Surah Al-Hujurat verses 10-13: study about
interpretation of Al-Munir

Social education is child's education since their childhood to adhere main social
ethics and noble psychological principles, and it is sourced from a timeless
islamic faith and sincere feeling of faith. The best social quality of person is not
only able to pay attention the deficiency for sharing food and clothing needs for
people around, but also have to always understand and maintain the dignity. The
aim of this research is to know Wahbah Az-Zuhaili' s thought about social
education in Surah Al-Hujurat verses 10-13: study about interpretation of Al-
Munir, and what methods of planting social education in Surah Al-Hujurat verses
10-13 in learning. This research is designed in library research which is used
various sources of literature as research data source, with maudu’i interpretation.
Primary data source is Al-Qur'an, at-tafsir Al Munir fil-aqidah wasy-Syariah wal-
Manhaj, Darul Fikr, Damascus, 1426H/2005M. Tafsir Al-Munir fil-Aqidah wasy-
Syari’ah wal-Manhaj interpreted by Abdul Hayyie al-kattani, and friends. Editor,
Achmad Yazid Ichsan. Printed. 1-Jakarta: Gema Insani, 2016. Whereas secondary
data source in this research are book, article, magazine, news, or other sources,
that can be taken the summary based on the data. Based on the analysis and
discussion about Social attitude in surah Al-Hujurat verses 10-13, it can be
concluded that: 1. The attitude of forgiveness, namely piety, brotherhood,
affection. 2. Uphold the dignity of Muslimin honor and glorify it, that is, do not
humiliate, do not insult, do not underestimate , do not give a bad calling name 3.
The attitude of praying each other, not bad thinking, always close the shame of
others, not gossiping 4. An attitude of fostering unity and unity, that is knowing
one another (caring), equality of origin (degree). Approaching the planting of
social attitude contained on surah Al-Hujurat verses 10-13 namely: 1. Forgiveness
2. Uphold the dignity of Muslimin honor and glorify it 3. Attitude of praying one
another 4. Attitude of fostering unity and unity

Keyword : Wahbah Az-Zuhaili, social education, surah Al-Hujurat
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ملّخص

من سورة ٠١-٠٢(: فكرة وهبة الزحيلي عن الرتبية االجتماعية يف اآلية ٠٢٠٢توبة نصوحا) ،
احلجرات: حبث يف تفسري املنري

إن الرتبية االجتماعية ىي تربية األوالد منذ صغارىم للتمسك باألخالق االجتماعية األساسية واألسس 
اإلسالمية األبدية واإلميان املخلص. فأفضل جودة الفرد الروحية الكرمية اليت مت إنتاجها من العقيدة

االجتماعية ال يقتصر على استطاعتو اىتمام نقصان من حولو من احلوائج اللباسية واملأكلية فيساعده، 
بل البد من سعيو يف فهمو وحفظو على عزتو. ىذا البحث يهدف إىل معرفة فكرة وىبة الزحيلي عن 

من سورة احلجرات: حبث يف تفسري املنري، ومعرفة طرق مستخدمة ٠١-٠١ية الرتبية االجتماعية يف اآل
من سورة احلجرات داخل التعليم. وىذا البحث ىو حبث ٠١- ٠١لغرس الرتبية االجتماعية يف اآلية 

مكتيب جيعل املصادر املكتبية مصدر بيانات البحث، وذلك باستخدام التفسري املوضوعي. فمصادر 
ة ىي القرآن الكرمي وتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفكر، دمشق البيانات األساسي

-م على ترمجة عبد احلي الكتاين واآلخرين، حترير أمحد يزيد إحسان ،طبعة أوىل٤١١٣ىـ/٠٢٤٤،
٤١٠٤جاكرتا: جيما إنساين ،

-٠١لك، مث استنتج الباحث من تلك البيانات. وبناء على البحث يف املواقف االجتماعية يف اآلية ذ
. ٤. موقف الغفران املتبادل، أي التقوى واإلخاء واملودة ،٠من سورة احلجرات استنتج أن: ٠١

عطاء نداء سيئ التمسك بكرامة املسلمني ومتجيدىم، أي ال إذالل وال إىانة وال استهانة وال إدانة وال إ
. موقف تعزز ٢. موقف الدعوة املتبادلة، أي سرت عيوب اآلخرين وعدم سوء الظن  وعدم الغيبة ،١،

الوحدة، أي التعارف )املباالة( واملساواة يف األصل )الدرجة(. واملدخل لغرس املواقف االجتماعية يف 
التمسك بكرامة املسلمني . ٤. موقف املساحمة ،٠من سورة احلجرات ىي ما يلي: ٠١- ٠١اآلية 

. موقف تعزز الوحدة. ٢. موقف الدعوة املتبادلة ،١ومتجيدىم ،

.وهبة الزحيلي، الرتبية االجتماعية، سورة احلجراتالكلمات األساسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an sebagai petunjuk untuk menerangi  manusia dari kegelapan 

kepada arah yang terang benderang  dngan nilai positif yang diperkirakan mampu 

memberikan jalan keluar dari sikap-sikap hidup yang tidak baik. Tetapi untuk 

memahaminya diperlukan jalur tertentu yaitu pendidikan. Fungsi pendidikan 

adalah pembentukan watak dengan menanamkan nilai-nilai hidup yang dapat 

diterima sebagai tujuan pendidikan. Nilai-nilai yang demikian itu disebut nilai 

pendidikan.1 

Manusia sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan kehidupan 

bermasyarakat. Sebab ia tak mungkin mampu bertahan hidup seorang diri untuk 

menghasilkan segala sesuatu yang menjadi keperluannya dan kebutuhan pokok 

hidupnya, seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, keuntungan jiwa, peluang 

kenikmatan serta keperluan lain yang berkaitan dengan akal. Olek sebab itu 

manusia tidak bisa lepas dari pergaulan orang lain tidak bisa menghindar dari 

kehidupan bermasyarakat dengan mereka yang berbeda-beda baik dari segi adat, 

akhlak, maupun status sosialnya.2 

Al-Qur'an mengisyaratkan nilai-nilai hidup yang harus dikembangkan, 

dilestarikan dan yang harus ditinggalkan. Manusia sebagai pengembang ilmu 

                                                           
1Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidkan Karakter Perspektif Islam, (Bandung:PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. I, hlm. 2 
2A. Ma’ruf Asrori, Kehidupan Sosial Bermasyarakat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

1996), hlm. 4 
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sadar bahwa wahyu Tuhan merupakan penyatuan yang membawakan kebenaran 

paling dalam dan penuh dengan kebijaksanaan. Tugas manusia dalam ilmu 

pengetahuan adalah mencoba menelaah dan menafsirkan wahyu sebagai upaya 

untuk lebih memahami kebenaran. Jadi, tugas manusia adalah menelaah dan 

menafsirkan; mungkin sekali hasil telaah manusia dan tafsir manusia salah 

sehingga perlu berulang kali diperbaiki.  

Telaah dan tafsir manusia, bukan firman Tuhan, ayat-ayat Al-Qur'an atau 

kitab-kitab suci yang lain yang memang redaksinya datang dari Allah.3Ada 

perbedaan fungsi tafsir pada kebenaran nilai insani (yaitu nilai hidup yang tumbuh 

dan berkembang dalam dan dari peradaban manusia) dengan kebenaran nilai Ilahi 

(yaitu nilai hidup yang berasal dari ajaran agama). Fungsi tafsir pada nilai insani 

adalah untuk lebih memperkaya isi konsep nilai itu, untuk memodifikasi atau 

malahan mengganti konsep nilai itu sendiri. Sedangkan fungsi tafsir Ilahi adalah 

untuk lebih menghayati ajaran agama tersebut. Bila terjadi ketidak-cocokan tafsir 

nilai-nilai Ilahi dengan empiris menandakan bahwa daya jangkau pikir manusia 

itu terbatas.4 

Nilai-nilai kebaikan adalah bagian penting dalam dunia pendidikan, lebih 

spesifiknya pendidikan yang akan mengarahkan pada kepekaan sosial yang 

disebut dengan istilah pendidikan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat St. 

Vembriarto dikutip dari Soelaeman Josoef dalam bukunya Pengantar Pendidikan 

                                                           
3 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 97. 
4 Noeng Muhajir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan 

(Yogyakarta : Reka Sarasen, 1993), hlm. 122. 
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Sosial, yakni: “Pendidikan sosial merupakan sebuah usaha untuk mempengaruhi 

dan mengembangkan sikap sosial seseorang.5 

Masyarakat dan peserta didik yang baik tidak mungkin bisa terlepas dari 

kehidupan ssosial, sebagai makhluk sosial maka satu sama lainnya saling 

membutuhkan dan saling menjaga. Keberadaan orang lain menjadi motivasi 

individu dalam lingkungan sosial dan alamnya agar supaya bebas serta 

bertanggung jawab yang menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan.   

Al-Qur’an secara tegas dan komperehensif menjelaskan tentang 

bagaimana pendidkan sosial yang harus dilakoni di antara manusia, untuk 

membawa ke arah kehidupan yang baik lagi diberkahi, bersikap lemah 

lembut,berbicara sopan santun, mudah memaafkan kesahan orang lain, 

menghormati dan mengahargai sesama, suka berkontribusi, memiliki jiwa 

toleransi dan solidaritas yang tinggi dan bermusyawarah yang menjadi intidari 

pendidikan sosial. Namun tidak jarang terjadi tentang adanya tolak belakang dari 

ajaran Al-Quran tersebut, banyak manusia yang tidak pandai mengindahkan 

kehidupan sosialnya dengan baik, sehingga sering terjadi permasalahan dengan 

keluarga, rekan kerja, bahkan pada tumbuhan dan hewan serta problem di 

masyaraakat luas.  

Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa setiap muslim harus 

mewaspadai terjadinya sengketa yang terjadi antara dua orang muslim. Karena 

                                                           
5
Nursid Sumaatmadja, Manusia Dalam Konteks Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, 

(Bandung, Alphabeta, 2004, hlm. 45   



4 
 

 

akibat sengketa tersebut bisa meluas sehingga menyebar menjadi perselisihan dua 

golongan besar dari kaum muslimin. Persaudaraan yang sebenarnya adalah 

persaudaraan dua orang mukmin, seagama,seaqidah, dan seiman yang menjadi 

sebab kehidupan abadi. Sebab persaudaraan seagama lebih kuat dan lebih kekal 

dari persaudaraan senasab. Selain dari itu contoh sikap sosial yang dikemukakan 

oleh Wahbah Az-Zuhaili, memanggil seseorang dengan gelar yang tidak disukai.6 

Pendapat  diatas di perkuat dalam penelitian yang dilakukan Muhammad 

Khoiruddin, di temukan bahwa  pembelajaran yang tidak didasarkan pada 

penanaman nilai sosial dan ketahuidan akan muncul dan merebaknya praktik 

intoleransi dan kekerasan atas nama agama tidak terlepas dari gagalnya pola 

pendidikan agama yang diterapkan  kepada peserta  didik  di sekolah. Tidak 

sedikit remaja yang duduk di bangku sekolah menjadi aktor radikalisme bahkan 

terorisme. Oleh sebabitu, perlu ada upaya yang terstruktur untuk membenahi 

pendidikan keagamaan di Indonesia.7 

Miftahur Rohman, dan Hairudin menjelaskan ketika seorang guru 

menerangkan adab sopan santun kepada peserta didik dengan menggunakan 

pendekatan sosio-kultural menciptakan keadilan sosial, internalisasi nilai-nilai 

sosio-kultural tersebut dapat menciptakan harmoni sosial dalam lingkup lembaga 

                                                           
6Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al-Syari’ah wa al-

Manhaj,(Damaskus: Darul Fikr, 2005) Kata Pengantar Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir 

Al Munir, Jilid 13,  (Gema Insani, Jakarta, 2016), hlm. 465 
7Muhammad Khoiruddin,  Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al Qur’an, 

Jurnal At-Tarbawi, Volume. 3, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm.74 
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pendidikan. Mengingat lembaga pendidikan adalah komunitas social dengan 

keanekaragaman individu di dalamnya.8 

Kondisi sosial yang terjadi di masyarakat saat ini sungguh minim dan 

memprihatinkan, banyak yang mengabaikan keharmonisan serta keakuran sosial, 

banyak ynag muncul mengutamakan sikap ego, emosional, anggap remeh 

terhadap sesama, bahkan suka memmelihara budaya kekerasan dan permusuhan. 

Membuka aib orang lain, mencela, menggibah, buruk sangka, dan senang melihat 

penderitaan serta kekurangan orang di sekitarnya, hal ini terjadi karena kurangnya 

kesadaran individual dan menganggap perbuatan tersebut sebagai dosa kecil yang 

tidak jadi masalah. Seperti kasus-kasus yang kita saksikan di Televisi, koran dan 

berita lainnya, juga terjadi di desa Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten 

Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, banyak masyarakat yang memanggil 

orang lain dengan nama yang tidak baik, Andi dipanggil si pincang karena ia 

cacat, Rudi dipanggil si Black karena ia hitam, Fia dipanggil Gendut karena ia 

berbadan gemuk, hal tersebut akan membuat seseoarang jadi terbebani dan bisa 

merusak keharmonisan hubungan sosial.  

Setiap orang haruslah berusaha berubah memperbaiki dirinya ke jalan 

yang lebih baik, saling peduli terhadap manusia lainnya, mencari pendidikan agar 

memiliki nilai-nilai pendidikan sosial yang tumbuh dengan jiwa kesadran, akhlak 

terpuji, punya perasaan risih saat saudaranya tidak layak di posisi terendah, 

menangis melihat orang serba kekurangan, berkata lemah lembut, dan memaafkan 

                                                           
8Miftahur Rohman, dan Hairudin, Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-nilai 

Sosial-kultural, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9,Edisi I 2018, hlm. 32 
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kesalahan orang lain. Mempengaruhi mereka dengan menyalurkan pergaulan yang 

saleh serta mengarahkan ke jalan yang penuh dengan norma-norma susila dan 

agama, membimbing yang lemah, mengayomi yang tertindas, mengajari yang 

bodoh, memberikan hak-hak mereka sesuai dngan proporsinya mengajari orang 

bodoh di antara mereka, mengakui hak-hak mereka, tidak mengganggu 

kenyamanan mereka dan lain sebagainya.9 

Melihat fenomena yang terjadi di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisa bagaimana konsep pendidikan sosial yang diajarkan dalam Al-

Qur’an, maka penulis mengambil judul: “Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili 

Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10 – 13 : Kajian 

Terhadap Tafsir Al-Munir”  

Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas, maka perlu 

adanya pembahasan dan penjelasan terlebih dahulu dengan judul tersebut. Adapun 

pembahasan dan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan Sosial 

Pendidikan sosial menurut M. Ngalim Purwanto yaitu sikap 

mempengaruhi yang disengaja yang bersumber dari para pendidik, seperti nenek 

dan kakek, paman dan bibi, ayah dan ibu dan para guru-guru, maka pengaruh 

tersebut berguna untuk membuat seorang anak menjadi anggota yang mulia dan 

baik dalam kelompoknya, Membina anak tersebut agar sabar berbuat sosial di 

                                                           
9Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2000). Cet. I, hlm. 

244 
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masyarakat, ketika sedang musyawarah, meeting, berada di jalan raya, di dalam 

kereta api, di pasar keramaian, di gedung, di kantor pos, di warung biasa, dan lain 

sebagainya. Singkatnya, kapan pun dan dimana pun ia berada ketika berhubungan 

dengan orang lain.10 

Menurut Jalaluddin, Adapun pendidikan sosial itu yakni sebagai usaha 

untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal 

agar mereka dapat berperan serasi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

lingkungannya.11 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sebagai usaha mempengaruhi yang dilakukan dengan sadar, sengaja 

dan sistematis agar individu dapat membiasakan diri dalam mengembangkan diri 

dalam mengembangkan dan memperbuat serta menjaga perilaku-perilaku sosial 

dengan utuh di lingkungan masyarkat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-

masing sebagai bentuk anggota masyarakt dan warga negara yang baik.  

Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada sejumlah permasalahan yang 

teridentifikasi dalam kajian ini yang berkaitan dengan Pemikiran Wahbah Az-

Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Kajian 

Terhadap Tafsir Al-Munir, yakni antara lain :  

                                                           
10 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis,dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), 171 
11Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 95 
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a. Konsep pendidikan sosial dalam Surat Al-Hujurat ayat 10-13 

b. Aspek-aspek pendidikan sosial yang terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 

10-13 

c. Metode pendekatan pendidikan sosial yang terdapat dalam Surat Al-

Hujurat ayat 10-13 dalam pembelajaran. 

d. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pendidikan sosial dalam Surat Al-

Hujurat ayat 10-13. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat dibatasi masalah sebagai berikut: Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili 

Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 dan Metode 

pendekatan  pendidikan sosial dalam pembelajaran. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakansebelumnya  

permasalahan  dari  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial 

Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Kajian Terhadap tafsir Al-Munir? 

2. Bagaimana Metode Pendekatan Pendidikan Sosial dalam Surat Al-Hujurat 

Ayat 10-13 dalam pembelajaran? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  



9 
 

 

a. Untuk mengetahui Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan 

Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 : Kajian Terhadap Tafsir Al-

Munir. 

b. Untuk mengetahui Metode Pendekatan Pendidikan Sosial dalam Surat Al-

Hujurat Ayat 10-13 dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Penelitian  

Memberikan informasi dan memperkaya wacana tentang nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat di dalam surat Al-Hujarat ayat 10-13 yang dapat 

dijadikan suri teladan khususnya bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  keilmuan  dalam  

bidangPendidikan sosial dan metode penanaman Pendidikan Sosial. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai  bahan  bacaan  dan  referensi  bagi  peneliti  berikutnya  

pendidikan sosial dan metode penanaman Pendidikan Sosial. 

2) Dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengembangan  atau pedoman untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

3) Dapat   dijadikan  sebagai  modal dalam pembelajaran sosial  tentang 

metode penanaman Pendidikan Sosial untuk  kemudian  diterapkan  

dalamperkembangan pendidikan dan masyarakat saat ini dan kemudian 

hari. 
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E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Teoritis, terdiri dari landasan teori, dan penelitian yang relevan. 

BAB III: Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, Sumber data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data, terdiri dari biografi Wahbah Az-

Zuhaili, Asbabun nuzul Ayat, munasabah Surat dan munasabah ayat, dan 

Bagaimana Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial Dalam 

Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir. dan bagaimana 

metode pendekatan pendidikan sosial dalam pembelajaran. 

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran 

Daftar Kepustakaan 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pendidikan Sosial 

Defenisi sosial yang tertuang dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, 

yaitu hubungan seorang individu kepada yang lainnya dari jenis yang serupa, atau 

pada sejumlah individual yang membentuk lebih banyak atau lebih sedikit 

kelompok-kelompok yang terorganisir, serta apa saja yang berhubungan dengan 

yang lainnya.12 

Pengertian pendidikan sosial yang lebih global disebutkan oleh 

Abdurahman Nahlawi.Ia menjelaskan bahwa pendidikan sosial adalah: 

“Pendidikan  sosial adalah pendidikan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan 

adab sosial yang baik dan dasar-dasar  psikis yang mulia dan bersumber pada 

aqidah Islamiyah yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam agar di 

dalam masyarakat nanti terbiasa dengan pergaulan dan adab yang baik,  keseim 

bangan  akal  yang  matang  dan  tindakan  yang bijaksana.13 

                                                           
12G.Karta sapoetra dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), cet.2,hlm. 382 

13Abdurrahman An-Nahlawi, Ushlub Tarbiyatul Ilsam wa Asalbiuha (Damsik : Darul 
Fikr, 1398 H). hlm. 36 
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Menurut Jalaluddin, “Pendidikan sosial adalah usaha untuk membimbing 

dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka dapat 

berperan serasi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lingkungannya.”14 

Menurut Abdullah Nasih Ulwan pendidikan sosial anak adalah usaha 

sadar, terencana, sistematis, berlangsung secara terus-menerus,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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.15 

Lebih lanjut tentang defenisi pendidkan sosial dikemukakan oleh 

Abdullah Nasih Ulwan, yakni mendidik anak sejak usia dini supaya terbiasa 

berbuat adab-adab sosial yang baik dan dasar-dasar kemuliaan psikhis yang 

bersumber pada akidah Islamiyah yang kekal dan rasa keimanan yang dalam. 

Sehingga tumbuh denga jiwa yang sehat dan kematangan dalam berfikir serta 

maksimal dalam berbuat.16 

Pendidikan sosial adalah usaha mempengaruhi yang dilakukan dengan 

sadar, sengaja dan sistematis agar individu dapat membiasakan diri dalam 

mengembangkan dan diri dalam mengembangkan dan mengamalkan sikap-

sikap dan perilaku sosial dengan baik dan mulia dalam lingkungan masyarakat 

                                                           
14Jalaluddin, Op.cit, hlm. 95 
15 Abdullah Nasi Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, jilid I, (Semarang: 

Asy-Syifa, tth), hlm. 391 
16

Ibid, hlm. 391 
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sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai 

warga negara. 

Pendidikan sosial menurut M. Ngalim Purwanto yaitu sikap 

mempengaruhi yang disengaja yang bersumber dari para pendidik, seperti nenek 

dan kakek, paman dan bibi, ayah dan ibu dan para guru-guru, maka pengaruh 

tersebut berguna untuk membuat seorang anak menjadi anggota yang mulia dan 

baik dalam kelompoknya, Membina anak tersebut agar sabar berbuat sosial di 

masyarakat, ketika sedang musyawarah, meeting, berada di jalan raya, di dalam 

kereta api, di pasar keramaian, di gedung, di kantor pos, di warung biasa, dan lain 

sebagainya. Singkatnya, kapan pun dan dimana pun ia berada ketika berhubungan 

dengan orang lain.17 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pendidkan sosial adalah usaha sadar untuk mempengaruhi dan mendidik 

oleh seorang pendidik kepada anak didik untuk membentuk kesadaran sikap, 

karakter, jiwa yang bergelut dengan kebutuhan dan peroses sosial. 

Pendidikan Islam pada dasarnya mengandung tiga pengertian: pertama, 

Pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islami, yakni 

pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai 

fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan as-

Sunnah18. 

                                                           
17Ngalim Purwanto,Op.cit, hlm.172 
18Umiarso & Zamroni, Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 90 
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Kedua, Pendidikan Islam adalah pendidikan ke-Islaman atau pendidikan 

agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran dan nilai-

nilainya, agar menjadi way of life dan sikap hidup seseorang. Dalam  pengertian 

kedua ini, Pendidikan Islam  dapat berwujud: 1) segenap kegiatan yang dilakukan 

seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau kelompok peserta 

didik dalam menanamkan dan menumbuhkembangkan  ajaran Islam dan nilai-

nilainya. 2) segenap fenomena atau peristiwa  perjumpaan antara dua orang atau 

lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan tumbuhkembangnya ajaran Islam 

dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak19. 

Ketiga, Pendidikan Islama dalah pendidikan dalam Islam,atau proses dan 

praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam 

realita sejarah umat Islam. Dalam pengertian ini, Pendidikan Islam dalam realita 

sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu Pendidikan Islam tersebut benar-

benar dekat dengan idealitas Islam atau mungkin mengandung jarak atau 

kesenjangan dengan idelaitas Islam.20 

Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan Islam menurut Zakiyah 

Daradjat, sebagaimana dikutip oleh Umiarso, adalah suatu usaha untuk membina 

dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh.21 

                                                           
19

Ibid,hlm. 90 

20 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, 

Madrasah, dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hlm. 6 
21Umiarso&Zamroni,Op.cit.,hlm. 90 
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Dalam bahasa Arab kata ini mencakup beberapa pengertian, antara lain 

“tarbiyah, tahzib, ta’lim, ta’dib, siyasat, mawa’izh, adata’awwud, dan tadrib”. 

Istilah tarbiyah, tahzib, dan ta’dib sering dikonotasikan sebagai pendidikan. 

Ta’lim diartikan pengajaran, siyasat diartikan pemerintahan, politik, atau 

pengaturan. Muwa’izh diartikan pengajaran. Adata’aw- wud diartikan pembiasaan, 

dan tadrib diartikan pelatihan.22 Secara istilah, tarbiyah ,ta’dib, danta’lim 

memiliki perbedaan dari segi penekanan. Kata ta’dib, lebih menekankan pada 

penguasaan  ilmu yang  benar dalam diri seseorang agar menghasilkan 

kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Kata at-tarbiyah difokuskan pada 

bimbingan anak supaya berdaya dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat  

berkembang secara sempurna. Kata ta’lim, titik tekannya pada penyampaian ilmu 

pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggungjawab, dan 

pemahaman amanah kepada anak. Apabila ditilik dari segi unsur kandungannya, 

terdapat keterkaitanya yang saling mengikat satu sama lain, yakni dalam hal 

memelihara dan mendidik anak. Sedangkan dari segi bahasa Arab banyak sekali 

istilah-istilah yang dipakai tentang pengertian pendidikan,yakni: 

a. At-Ta’lim (pengajaran), seperti firman Allah : 

b.  َِوَعلََّم َءادََم اْألَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمَالئَِكة 
 

Artinya: “Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat” (Q.S. 2 : 31) 

                                                           
22Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), hlm.38. 
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     b. At-ta’dib berarti pendidikan yang bersifat khusus, seperti sabda Rasulullah 

saw: 

  ادبنى ربي فاحسن تاديبى (رواه السمعانى)

Artinya: “Tuhanku telah mendidikku maka ia baguskan pendidikanku” (H.R.  As-
Sum’ani) 

c. At-Tarbiyah berarti pendidikan, seperti firman Allah 

  َوقُْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا

Artinya: “Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Q.S. 17 
: 24) 

Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa At-tarbiyah memiliki tiga 
asal kata yaitu : 

a. At-tarbiyah berasal dari raba-yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh, 

ini dapat dilihat dari firman Allah yang berbunyi: 

ِ َوَما َءاتَْيتُْم ِمْن ِربًا ِليَْربَُو ِفي أَْمَواِل النَّاِس فََال يَْربُو عِ   ْندَ �َّ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah 

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah” 
(Q.S. 30:39) 

b. At-tarbiyah berasal dari rabiya-yarba dengan wazan khafiya-yakhfa, 

berarti menjadi besar. Atas makna inilah Ibnu Arabi mengatakan : 

 فمن يك سائال فاء ني يمكة منزلى وبها ربيت
 

Artinya:“Jika orang bertanya tentang diriku, maka Mekkah adalah tempat 

tinggalku dan disitulah aku dibesarkan”.  

c. At-tarbiyah berasal dari rabba-yarubbu dengan wazan madda-yamuddu 

yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan 
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memelihara. Makna ini antara lain ditunjukkan oleh perkataan Hasan bin 

Tsabit sebagaimana ditulis oleh Ibnu Mandhur di dalam Lisanaul Arabi: 

قصر من درة اليضا صافية مما وألنت احسن اذبرزت لنا يوم الخروج بساحة ال
  تربت جائز البحر

Artinya: “Sesungguhnya ketika engkau tampak pada hari keluar di halaman 

istana, engkau lebih baik dari sebutir mutiara putih bersih yang 

dipelihara oleh kumpulan air laut”.23 

Apabila diperhatikan uraian di atas, nyatalah perbedaan dari ketiga istilah 

tersebut. At-Ta’did lebih tepat ditujukan untuk istilah pendidikan akhlak, jadi 

sasarannya hanyalah pada hati dan tingkah laku. At-Ta’lim tepat digunakan untuk 

istilah pengajaran yang hanya terbatas pada kegiatan penyampaian dan pemasukan 

ilmu pengetahuan. Sedangkan At-Tarbiyah mempunyai pengertian yang lebih luas 

dari At-Ta’lim dan At-Ta’did.  

Selanjutnya menurut An-Nahlawi, kata tarbiyah berasal dari tiga kata, 

yaitu raba-yarbu yang artinya bertambah dan berkembang, rabiya-yarba dengan 

wazan (bentuk) khafiya-yakhfa yang berarti tunbuh dan berkembang, rabba-

yarbbu dengan wazan (bentuk) maddayamuddu yang berarti memperbaiki, 

mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga dan memper hatikan.   24 Pendidikan 

menurut Ahmadi, pendidikan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara 

bertahap dan berkesinambungan seirama dengan perkembangan peserta didik.25 

Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan yang 

                                                           
23 Abdurrahman An-Nahlawi, Op.cit, hlm. 12. 
24Abdurrahman An-Nahlawi, Loc.cit, hlm. 20 
25

Ibid, hlm. 21 
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berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian 

muslim.26Pendidikan Islam dalam rumusan Konferensi Pendidikan  Islam Sedunia 

yang ke-2 (1980) yakni: 

Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan 
partumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh, dengan cara 
melatih jiwa, akal, perasaan dan fisik manusia. Dengan demikian 
pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh 
aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan dan 
bahasa, baiksecara individuan maupun kelompok, serta mendorong 
seluruh aspek tersebut untuk mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir 
pendidikan diarahkan kepada upaya merealisasikan pengabdian 
manusia kepada Allah baik pada tingkat individual maupun 
kelompok,dan masyarakat secara luas.27 

Beberapa definisi  pendidikan Islam menurut para pakar pendidikanyang 

lain adalah: 

a. Menurut Ahmad Marimba 

“Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 
berdasarkan hikum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 
utama menurut aturan-aturan Islam”.28 

b. Pendidikan agama Islam adalah 

Usaha bimbingan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan jasmani 
dan rohani menurut ajaran Islam, untuk mengarahkan dan mengubah 
tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang 
sesuai dengan ajaran Islam dalam proses kependidikan melalui latihan. 

                                                           
26

 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya media, 1992), 

hlm. 14. 

27
Suroso Abdussalam, Sistem Pendidikan Islam, (Bekasi: Sukses Publisher, 2011), hlm. 31 

28 Marimba, Op.cit, hlm.23 
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Latihan kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan dan persamaan dalam 
seluruh aspek kehidupan manusia.29 

Demikian  juga  pendidikan Islam menurut Abdurahman 

Nahlawi,sebagaimanadikutipolehNur Uhbiyanti,adalahpengaturan pribadi dan 

masyarakatyang karenanyadapatlahmemelukIslam secara logisdan sesuai 

secarakeseluruhan, baikdalamkehidupan individu maupun kolektif.30 Hasan  

Langgulung, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, 

mendefinisikanpendidikanIslamdapatditinjaudari tiga pendekatan, 

pertamamenganggap pendidikan sebagaipengembangan potensi.Kedua, 

cenderung melihatnyasebagai pewarisan budaya.Ketiga, menganggap sebagai 

interaksi antarapotensidan budaya.31.  Berkaitan dengan budaya, teoritentang 

budayadapatdisederhanakanmenjadiduakelompokbesar, yaitu organisasi 

maknadan systemadaptasi.32 

KhalilAbu Al-Ainain dalam Filsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fial- 

Qur’anal-Karim menyebutkan bahwa untuk merumuskan makna pendidikan 

Islam, terlebih dahulu harus  diketahui lima watak  atau karakter pendidikan 

Islam,yaitu: 

1) Pendidikan Islam mencakup semua aspekkehidupanmanusia, baik 

berupaaspek fisik,mental, akidah, akhlak,emosional, estetika, maupun 

                                                           
29 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 9 
30Nur Uhbiyati,IlmuPendidikanIslam,(Bandung:PustakaSetia,1998),hlm. 9 

31Muhaimin,Op.cit,hlm. 67 

32Burhan Burangin, “AnalisiData Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis  ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”,(Jakarta:RajaGrafindoPesada,2003),hlm. 7 
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sosial; 

2) Pendidikan Islam bermaksud meraih kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat secara seimbang dan sama; 

3) Pendidikan Islam bermaksud mengembangkan semua aktivitas manusia 

dalam interaksinya denganorang lain, dengan menerapkan prinsip 

integritas dan keseimbangan;  

4) Pendidikan Islam dilaksanakan secara kontinue terus-menerus tanpa 

bataswaktu, mulai dari proses pembentukan janin dalam rahim sang ibu 

hingga meninggal dunia, 

5) Pendidikan Islam melalui prinsip integritas, universal, dan keseimbangan, 

bermaksud mencetak manusia yang  memerhatikan nasibnya di dunia dan 

akhirat. Dengan kelima watak ini, abu Ainain menyimpulkan bahwa 

pendidikan Islam merupakan“sistem hidup yang sempurna”33. 

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang berlangsung secara 

kontinue dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi 

Pendidikan Islam yang perlu diemban adalah pendidikan manusia seutuhnya dan 

berlangsung sepanjang hayat.34 

Oleh karena itu, konsep Pendidikan Islam harus menawarkan beberapa hal, 

antara lain: 

a) Karena bersumber dari kebenaran ilahiah, maka ia menawarkan kesempur 

                                                           
33Toto Suharto, Filsafat Pendidkan Islam, hlm. 31. Liha tjuga Ali Khalil Abu Al-Ainain, 

Falsafahal-Tarbiyyahfial-Qur’anal-Karim, (T.tp: Daral-Fikral-‘Araby, 1980), hlm.147-148. 

34Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Fisafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 
2005), hlm. 32 
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naan dan keutamaan hidup sekaligus terbebas dari kekurangan. 
b) Meliputi segenap aspek kehidupan manusia. 
c) Berlaku universal, tidak terbatas hanya pada bangsa tertentu. 
d) Berlaku sepanjang masa, tidak dibatasi oleh musim atau saat-saat tertentu 

saja. 
e) Sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan, bahkan menyiapkan pengem 

bangannaluri-naluri kemanusiaan hingga tercapainya kebahagiaan yang 
hakiki. 

f) Memberikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan pada aspek 
kemanusiaan.35 
Perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. 

Pendidikan agama Islam dibakukan sebagainama kegiatan mendidikkan agama 

Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidikan agama Islam 

disebut pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam sejajar 

atau sekategori dengan pendidikan Matematika, Pendidikan olahraga dan 

sejumlah mata pelajaranlainnya. Sedangkan Pendidikan Islam ialah pendidikan 

yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits.36 

Merujuk pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli pendidikan 

Islam  di  atas,  pendidikan Islam  merupakan  proses  edukasi untuk manusia 

yang secara integral berorientasi pada ranah intelektual (al-‘Aql) yang akan 

mengasah kemampuan kognisidalam menganalisis dan berpikir manusia tentang 

dirinya dan alam, emosional (An-Nafs) yang akan membentuk ranah afektif dalam 

sikap atau moral dan keterampilan atau skill manusia dalam menjalani hidup 

bermasyarakat, dan spiritual (Ar-Ruh) yang akan melandasi segala perbuatannya 

berdimensikan ketuhanan yangbernafaskan Islam. 

                                                           
35Adi Sasono, Solusi Islam Atas Problematika Umat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 

hlm. 88 

36 Muhaimin, Op.cit, hlm. 6 
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Seorang manusia tanpa melalui proses kependidikan dapat menjadi 

makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat ingkar dan kafir 

terhadap Tuhannya. Hanya melalui hamba Tuhan yang mampu mentaati ajaran 

agama dengan menyerahkan diri secara total sesuai dengan ucapan sholat. 

“sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah 

pendidik semesta alam”.37 

Pembentukan kepribadian dimulai dari penanaman sistem nilai pada diri 

anak. Dengan demikian, pembentukan kepribadian keagamaan perlu dimulai dari 

penanaman sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama. Sistem nilai sebagai 

relitas yang abstrak yang dirasakan dalam diri sebagai pendorong atau prinsip-

prinsip yang menjadi pedoman hidup. Dalam realitasnya, nilai terlihat dalam pola 

bertingkah laku, pola fikir, dan sikap-sikap seorang pribadi atau kelompok. 

Dengan demikian, pembentukan kepribadian keagamaan harus dimulai dari 

pembentukan sistem nilai yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dalam diri 

anak.38 

Konsep atau teori kepribadian Islam harus segera tampil untuk menjadi 

acuan normatif bagi umat Islam. Perilaku umat Islam tidak sepatutnya dinilai 

dengan kacamata teori kepribadian barat yang sekilas, karena keduanya memiliki 

frame yang berbeda dalam melihat realita. Perilaku yang sesuai dengan perintah 

agama seharusnya dinilai baik, dan apa yang dilarang oleh agama seharusnya 

dinilai buruk. Agama memang menghormati tradisi (perilaku yang ma’ruf), tetapi 

                                                           
37 M. Arifin,  Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.15 
38 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.192 
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lebih mengutamakan tuntunan agama yang baik (khayir).39 

Oleh sebab itu kepribadian seseorang tidak bisa dilihat sebelah mata, 

karena kepribadian itu merupakan perilaku yang mencerminkan aktualisasi diri 

atau realisasi diri dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan norma yang 

berlaku. Bahwa dari hemat penulis sebagai orang tua harus bisa menanamkan 

tingkah laku yang baik dan memberikan contoh perbuatan yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Dengan demikian pendidikan agama merupakan bagian 

pendidikan yang amat penting yang  berperan dengan aspek, sikap, dan nilai 

antara lain keimanan, akhlak dan keagamaan. 

Masih banyak lagi pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, namun 

dari sekian banyak pengertian pandidikan Islam yang dapat dipetik, pada dasarnya 

pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat 

kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia berdasarkan 

hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil) yang 

berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat 

Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus 

diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi 

rohani (iman) yang disebut taqwa. Amal shaleh menyangkut keserasian dan 

keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan interaksi manusia dengan orang 

                                                           
39 Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm.12 



24 
 

 

di sekitarnya sebagai amal saleh sosial (social solidarity).40 

Berdasarkan defenisi di atas ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni: 

a. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar untuk membimbing,mengajar, 

dan melatih dilakuakan secara planning demi mendapatkan tujuan yang 

diinginkan. 

b. Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

Pendidikan Islam dari peserta didik, yang disamping untuk kesalehan 

atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. 

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara terperinci dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk 

dapat membantu, melatih dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, 

pengalaman, intelektual, dan keberagaman orang tua (pendidik) dalam kandungan 

sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang 

dicita-citakan yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian 

yang utama dan mampu untuk mengamalkan ajaran-ajaranIslam yangbermanfaat 

bagi kesejahteraan manusiadanalam sekitarnya.41 

2. Objek Pendidikan Sosial 

Berbicara tentang pendidikan maka tidak bisa luput dari obyek sebagai 

sasarannya, yakni manusia. Allah menciptakan manuisa dengan kedudukan 

                                                           
40

Ibid, hlm.12 
41

Ibid, hlm.13 
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sangat mulia, terlihat dari segi fisik yang lengkap lagi bagus. Maka untuk tetap 

mempertahankan sifat kemuliaan tersebut Allah memberikan akal untuk dapat 

berfikir serta memberi anugerah perasaan untuk bisa mengembangkan dan 

mengupgrad knowledge skill yang dimilikinya yang pada intinya bermuara 

untuk mengabdi kepada Allah SWT.42 

Manusia sebagai Obyek pendidikan minimal harus memiliki kriteria tiga 

hal berikut: 

a. Sikap Berserah Diri Kepada Tuhan 

Nurcholis Madjid mengungkapkan, bahwa sikap berserah diri 

kepada Tuhan harus dengan sepenuhnya, dengan bentuk 

pengakuan yang tulus bahwa hanya Tuhan sumber otoritas yang 

mutlak. Maka tidak perlu untuk mencari keberadaan dan zat 

Tuhan, karena hal itu mustahil untuk dilakukan. Manusia hanya 

dituntut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan 

demikian manusia telah menempuh jalan lurus dengan berserah 

diri kepada-Nya.  

b. Sikap Toleransi 

Toleransi sebagai sikap berlapang dada untuk menerima dan mengakui 

perbedaan seta kebebasan beragama oleh penganutnya masing-masing 

kepercayaan yang dipilih oleh golongan yang lain. Pengakuan tersebut tidak 

terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tatanan kenegaraan, tatanan 

                                                           
42Zakiah Daradjat ,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4 
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kemasyarakatan, maupun  dihadapan Tuhan tetapi juga perbedaan-perbedaan 

dalam cara-cara penghayatan dan peribadatannya  yang sesuai   dengan dasar  

kemanusian  dan beradab. Menurut Umar Hasyim, toleransi diartikan sebagai 

pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga 

masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, atau mengatur hidupnya, dan 

menentukan nasibnya masing-masing  selama tidak melanggar dan tidak 

bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan keamanan 

dalam masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, pada dasarnya bentuk sikap 

toleransi, lebih-lebihdi suatu kawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi dan egalitarianisme, sangat terkait erat dengan suatu pandangan 

yang mengakui therigh tof self determination, yaitu suatu hak menentukan 

sendiri nasib pribadi  masing-masing umat dalam menentukan keyakinannya 

untuk memilih suatua gama. Selanjutnya untuk lebih memperjelas aplikasi 

terminologi toleransi di atas dalam kehidupan umat beragama, ada baiknya 

diperhatikan segi-segi atau elemen-elemen dalam toleransi, yang dalam hal ini 

setidaknya dijumpai 5 hal,43yaitu: 

a) Mengakui hak setiap orang. Artinya suatu sikap mental dari kalangan 

umat beragama yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan 

pilihannya dalam beragama. 

b) Menghargai kepercayaan orang lain, maka dalam hal ini tidak boleh 

bagi seseorang untuk memaksakan orag lain harus mengikuti apa yang 

                                                           
43 Haris Muchit, Sarung dan Demokrasi dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan, 

(Surabaya: Khalista, 2008), hlm. 256 
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menjadi kepercayaan pribadinya karena keyakinan beragama merupakan 

hak masing-masing yang bersifat kebebasan memilikinya.  

c) Menyetujui perbedaan, dalam hal ini setiap individu harus bisa 

menerima perbedaan tanpa menimbulkan perdebatan yang berujung 

sampai kepada permusuhan, sebab perbedaan itu selalu ada kapanpun 

dan dimanapun, maka jangan sampai fenomena perbedaan agma 

menimbulkan pertentangan. 

d) Memahami antar umat beragama, ya k n i  j i k a  t e r j ad i  

k e s en j a n ga n  d a l am  r i t u a l  k e a ga ma a n  m a ka  j a n gan  

s a mp a i  s a l i n g  me mo jo kk a n  ya n g  a k h i rn ya  t e r j a d i  h u j a t -

m e n ghu j a t  ya n g  m e n imb u l k an  ko n f l i k  d i  a n t a r a  um at  

b e r a ga m a  

c. Solidaritas Sosial 
 

Manusia sebagai makhluk sosial maka kekompakan antara individu 

harus dibina meskipun berbeda karakternya dalam lingkungan terebut, 

sebab manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan 

keberadaan masyarakat, karena banyak sekali ilmu pengetahuna dan 

pengalaman yang diperoleh di dalam masyarakat, seperti adat istiadat, 

sopan santun dan lain-lain. Begitu nuga dengan berbagai keuntungan seperti 

material banyak diperoleh karena bantuan dari partisipasi masyarakat saling 

timbal balik baik secara langsung maupun tidak langsung, karena 
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keberhasilan seseorang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa 

melibatkan campur tangan orang lain.44 

3. Tujuan Pendidikan Sosial 

Tujuan pendidkan adalah untuk menjadikan peserta didik supaya bisa 

mandiri dalam bermasyarakat.45 Pembinaan manusia untuk memiliki 

kesadaran terhadap kewajiban, hak dan tanggung jawab sosial, dan sikap 

toleransi, untuk menjadikan hubungan sesama dapat berjalan dengan baik, dan 

untuk membentuk manuisa agar memiliki sifat takwa.46 

Pendidikan sosial adalah usaha mempengaruhi yang dilakukan dengan 

sadar, sengaja dan sistematis agar individu dapat membiasakan diri dalam 

mengembangkan dan diri dalam mengembangkan dan mengamalkan sikap-

sikap danperilaku sosial dengan baik dan mulia dalam lingkungan masyarakat 

sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai 

warga negara. 

Adapun tujuan pendidikan sosial, menurut tugas dan fungsi manusia 

secara filosofis, bisa dibedakan sebagai berikut : 

a. Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar atau 

pembelajaran dengan tujuan mempersiapkan dirinya dalam kehidupan. 

                                                           
44

M. QuraisyShihab, Op.cit,hlm.324. 

45B. Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 9. 

46Jalaluddin, Op.cit., hlm. 97. 
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b. Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai 

keseluruhan,dan dengan tingkah lakumasyarakat umumnya serta 

perubahan-perubahan yang diinginkan pada pertumbuhan pribadi, 

pengalaman, dan kemajuan hidupnya. 

c. Tujuan profesional yang menyangkut pengajaran, seni dan profesi serta 

sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat.47 

Dengan demikian tujuanpendidikan sosial adalah mempersiapkan peserta 

didik menjadi manusia yang sempurna akal budinya dalam kehidupan individu 

dan kehidupan kemasyarakatannya.Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto MP 

tujuan pendidikkan sosial adalah: 

a. Mendidik peserta didik yang awalnya hanya mengetahui haknya saja 

untuk menjadi manusia yang sadar terhadap kewajiban dan tugasnya 

dalam beberapa golongan dalam masyarakat  

b. Mendidik pesrta didik untuk mematuhi kewajiban sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang baik. 

Dari pengertian di atas, pendidikan social bertujuan agar individu dapat 

mengimplementasikan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.48 

4. Metode Pendekatan Pendidikan Sosial 

a. Pengertian Metode 

                                                           
47Nursid Sumaatmadja,Op.cit, hlm. 45   
48M.NgalimPurwanto,Op.cit,hlm. 171 
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Metode berasal dari dua perkataan yaitu meta yang artinya melalui dan 

hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metoda artinya suatu jalan yang dilalui 

untuk mencapai suatu tujuan.49 Menurut Ahmad Tafsir metode ialah istilah yang 

digunakan untuk mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan cepat 

dalam melakukan sesuatu”. Ungkapan yang “paling tepat dan cepat” itulah yang 

membedakan method  dengan way (yang juga berarti cara) dalam bahasa 

Inggris.50 Karena metode berarti cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan 

kerja dalam suatu metode selalu merupakan hasil eksperimen. 

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad mendefinisikan “metode adalah 

cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan”.51  

Martinis Yamin juga mendefinisikan metode pembelajaran adalah cara melakukan 

atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu.52 

Hadi Susanto dalam Ramayulis, mengatakan bahwa “sesungguhnya cara 

atau metode mengajar adalah suatu seni dalam hal ini seni mengajar”.53 Metode 

mengajar adalah “jalan yang diikuti untuk memberikan pengertian pada murid-

murid tentang segala macam materi dalam berbagai pelajaran”.54 Sedangkan 

                                                           
49Nur Uhbiyati, Op.cit, hlm. 99 
50Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: remaja Rosdakarya, 

1998) hlm. 9. 
51Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar, (Bandung: Tarsito, 

1990),hlm. 96 
52Martinis Yamin, Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2008), hlm. 138 
53Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 

107 
54

Ibid., hlm. 109. 
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metode mengajar menurut M. Suparta dan Hery Noer Ali adalah “cara yang 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar”.55 

Jadi metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh 

guru dalam mengadakan interaksi dan komunikasi dengan peserta didik pada saat 

berlangsungnya suatu pengajaran. Mengajar merupakan upaya guru dalam 

menciptakan situasi belajar, maka yang harus dipegang oleh seorang guru adalah 

bagaimana menciptakan suasana belajar yang bervariasi, karena penggunaan 

metode pembelajaran yang bervariasi memungkinkan materi pelajaran dapat lebih 

mudah diserap oleh siswa. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

adalah suatu cara yang tepat dan cepat dalam suatu cara yang efektif dan efisien. 

Pengajaran  yang efektif yatu pengajaran yang dapat dipahami murid secara 

sempurna. Pengajaran yang tepat ialah pengajaran yang berfungsi pada murid. 

Pengajaran yang cepat yaitu pengajaran yang tidak memerlukan waktu yang lama. 

Semua pengajaran ini sangat penting diterapkan guna mencapai tujuan 

pembelajaran.  

b. Metode Pendidikan Sosial  

Menjadi guru kreatif, profesional dan menyenangkan dituntut untuk 

memiliki kemampuan memilih metode pembelajaran yang efektif. Hal ini penting 

terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan 

                                                           
55M. Suparta dan Hery Noer Ali, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Armico, 

2003), hlm. 159 
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menyenangkan. Cara guru melakukan suatu kegiatan pembelajaran memerlukan 

metode yang berbeda dengan metode pembelajaran lain.  

Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektifitas dan 

efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan 

metode-metod eyang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi 

peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.56 

Dengan demikian, titik sentra yang harus dicapai oleh setiap kegiatan 

belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran yang efektif dan efisien, 

antara guru dan anak didik harus beraktivitas. Anak didik harus memiliki 

kreatifitas yang tinggi dalam belajar. Guru sebagai salah satu sumber belajar 

berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan anak 

didik di kelas. Salah satunya adalah melakukan pemilihan dan pemenuhan metode 

tertentu yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  

Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategis instruksional, 

metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu, tetapi tidak setiap metode pembelajaran sesuai digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

                                                           
56E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),  hlm. 

107 



33 
 

 

Metode pembelajaran merupakan cara untuk menyampaikan, menyajikan, 

memberi latihan, dan memberi contoh pelajaran kepada siswa,57 dengan demikian 

metode dapat dikembangkan dari pengalaman, seseorang guru yang 

berpengalaman dapat menyuguhkan materi kepada siswa dengan menggunakan 

berbagai metode-metode yang bervariatif, dengan kata lain tidak boleh monoton 

dalam pembelajaran.  

Dalam proses belajar mengajar guru dihadapkan untuk memilih metode-

metode yang tepat. Selanjutnya,  akan diuraikan berbagai metode pembelajaran 

yang dapat diterapkan  di dalam kelas, yang mana masing-masing metode 

memiliki keunggulan dan kelemahan, dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Metode tanya Jawab  

Metode tanya jawab suatu tehnik penyampaian materi atau bahan pelajaran 

dengan menggunakan pertanyaan sebagai stimulusi dan jawaban-jawabannya 

sebagai pengarahan aktivitas belajar.58Metode tanya jawab dapat dinilai sebagai 

metode yang tepat, apabila pelaksanaannya ditujukan untuk: 

1. Meninjau ulang pelajaran atau ceramah yang lalu, agar siswa memusatkan 

lagi perhatian pada jenis dan jumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga 

dapat melanjutkan pelajarannya. 

2. Menyelingi pembicaraan agar tetap mendapatkan perhatian siswa, atau 

dengan perkataan lain untuk mengikut sertakan mereka. 

                                                           
57Martinis Yamin, Op.cit, hlm. 132 
58

Ibid, hlm. 142 
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3. Mengarahkan pengamatan dan pemikiran mereka. 

Cara mengajar dengan tanya jawab dapat dikatakan juga sebagai teknik 

kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan 

keterangan atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara 

bertanya. 

Biasanya guru menggunakan teknik Tanya jawab bila memiliki tujuan agar 

siswa mendapatkan pengetahuan tentang suatu pokok atau persoalan tertentu. 

memang hal itu wajar digunakan bila sekolah itu tidak memiliki bahan bacaan 

tentang masalah yang akan dibicarakan. Mengingat juga bahwa jumlah siswa pada 

umumnya banyak, sehingga sulit untuk menggunakan teknik penyajian lain 

kecuali tanya jawab, untuk menjangkau jumlah siswa sebanyak itu. 

Apalagi bila guru memiliki ketrampilan bertanya yang dapat menarik 

perhatian siswa, biasanya cenderung untuk menggunakan teknik bertanya jawab 

pula, kurang perhatian pada penggunaan teknik-teknik lain, karena akan tidak 

mengembangkan kepandaian berbicara guru. Di dorong pula oleh tanggung jawab 

guru untuk berusaha memperkenalkan pokok-pokok terpenting yang merupakan 

suatu kerangka yang bulat dari sesuatu pelajaran baru, dengan sendirinya guru 

akan menggunakan teknik bertanya jawab. Dengan alasan siswa harus tertarik 

pada pelajaran baru itu, ditunjang pula ketrampilan guru untuk bertanya, maka 

siswa akan menyenanginya bahan pelajaran baru itu. Kemudian bila guru sedang 

mengajar bermaksud ingin membuat kesimpulan pelajaran yang baru diberikan itu 

untuk mengambil inti sari atau pokok-pokok terpenting, agar siswa terbiasa 

berbuat demikian, maka teknik bertanya jawab berperan pula.  
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Memang kita tidak menutup diri, bahwa metode Tanya jawab ini adalah 

teknik mengajar yang tradisional, dan yang digunakan oleh setiap guru sudah 

lama sekali. Namun, kita masih mengakui bahwa metode tanya jawab ini 

mempunyai keunggulan pula seperti yang kita lihat bahwa guru akan lebih mudah 

mengawasi ketertiban siswa dalam memperhatikan pelajaran, di sebabkan mereka 

melakukan kegiatan yang sama. Jadi bila ada murid tidak mendengarkan atau 

mempunyai kesibukan segera akan diketahui, kemudian diberikan 

teguran/peringatan, sehingga mereka kembali memperhatikan pelajaran dari guru. 

Bagi guru juga ringan, karena perhatiannya tidak terbagi-bagi, atau terpecah-

pecah, kegiatan siswa yang sejenis itu tidak perlu guru membagi-bagi perhatian, 

anak-anak serempak mendengarkan guru dan guru sepenuh perhatian dapat 

memusatkan pada kelas, yang sedang bersama-sama mendengarkan pelajaran.59 

Setiap metode tidak lepas dari kelemahan, begitu juga metode tanya jawab 

ini memiliki kelemahan pula, yang perlu dipahami, agar bila guru perlu 

menggunakan metode tanya jawab telah disertai dengan usaha mengatasi 

kelemahan-kelemahan itu pula, sehingga penggunaan metode tanya jawab lebih 

berdaya guna dan berhasil guna. Adapun kelemahan yang dapat kita lihat ialah 

guru tidak mampu untuk mengontrol sejauh mana siswa telah memahami. Hal itu 

masih perlu dipertanyakan dan diteliti lebih lanjut. Apakah dengan sikap diam itu 

berarti siswa disiplin patuh mendengarkan pelajaran dengan baik. 

                                                           
59

Ibid, hlm. 146 
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Hal tersebut di atas bila guru cukup memahami, maka kalau guru 

menggunakan menggunakan metode tanya jawab itu perlu diiringi usaha untuk 

mengatasinya. Kemungkinan usaha mengatasi kelemahan itu bisa dirumuskan 

demikian: pertama selama guru melakukan tanya jawab, guru perlu mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. Sikap itu perlu diambil untuk meneliti apakah siswa telah 

menguasai pengertian dari setiap pokok persoalan yang telah diuraikan oleh guru; 

juga dapat dipakai untuk meneliti apakah perhatian siswa masih ada pada uraian 

pelajarannya. Atau juga dengan pertanyaan guru itu dapat membangkitkan 

perhatian siswa kembali pada pelajaran itu. Pada kesempatan lain guru 

memberikan kebebasan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan, di tengah-

tengah guru sedang bertanya maupun di waktu peajaran itu telah selesai 

dijelaskan. Metode ini disamping menggiatkan daya berpikir siswa, berarti pula 

guru selama mulai mengkombinasikan penggunaan metode tanya jawab dengan 

metode ceramah. Kemungkinan lain di waktu guru menjelaskan kata-kata, istilah, 

pengertian atau ungkapan perlu disertai dengan contoh-contoh konkrit, 

menggunakan alat-alat peraga atau media pendidikan.60 

2. Metode Hiwar dialog 

Metode hiwar yaitu percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih 

melalui tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah pada suatu tujuan.61  

Metode ini tepat diterapkan bila: 

1. Kurang mendapatkan interaksi sosial. 

                                                           
60

Ibid, hlm. 148 
61 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 216 
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2. Semua tahap belajar, dari permulaan sampai dengan proses akhir belajar 

siswa, 

3. Pelajaran formal, belajar jarak jauh dan magang, 

4. Mengatasi kesulitan perbedaan individual, 

5. Mempermudah siswa belajar dalam waktu yang diinginkan. 

1. Metode Kerja Kelompok  

Menurut Ramayulis metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar 

dimana guru membagi siswa-siswa ke dalam kelompok belajar tertentu dan setiap 

kelompok diberi tugas-tugas tertentu dalam rangkai mencapai tujuan 

pembelajaran.62 Hal senada yang dinyatakan Abu Ahmadi bahwa metode kerja 

kelompok merupakan kelompok dari kumpulan beberapa individu yang bersifat 

paedagogis yang didalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik antar 

individu serta sikap saling percaya.63 Lebih lanjut Abu Ahmadi memberikan 

saran-saran dalam pelaksanaan metode kerja kelompok, yaitu sebagai berikut : 

a) Jumlah anggota kelompok jangan terlalu banyak, cukup empat sampai enam 

orang setiap kelompok.  

b) Kelompok hendaknya dibentuk secara demokratis dan merata, dalam arti 

mempertimbangkan minat siswa. 

                                                           
62Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.159` 
63Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 63 
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c) Jumlah anggota dalam setiap kelompok harus seimbang dan merata dalam 

hal perbandingan siswa yang pandai dan yang kurang pandai, pertimbangan 

anggota pria dan wanita, dan sebagainya.64 

Zakiah Darajat mengatakan bahwa cara guru dalam menghadapi anak didik 

dikelas merasa perlu membagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah atau untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu 

dikerjakan bersama-sama65. Sedangkan Sobry Sutikno menjelaskan metode kerja 

kelompok merupakan upaya saling membantu antara dua orang atau lebih, antara 

individu dengan kelompok lainnya dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan 

problem yang dihadapi dan menggarap berbagai program yang bersifat 

prospektifguna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.66 

2. Metode Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan 

terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, 

spiritual, dan etos sosial anak. Keteladanan dalam pendidikan merupakan 

metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam 

mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. 

Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak, 

yang tindak tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak, akan ditiru 

                                                           
64

Ibid, hlm. 64-65 
65Zakiah Daradjat, Op.cit, 304-305 
66Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Prospect, 2009), hlm. 100 
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oleh mereka.  Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tingkah lakunya 

akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak.67 

  Oleh  karenaitu,  masalah keteladanan  menjadi faktor penting dalam 

menentukan baik buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak 

mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan 

agama, maka si anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak 

mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan agama. Begitu pula sebaliknya jika pendidik adalah seorangyang 

pembohong, pengkhianant, orang yang kikir, penakut, dan hina, maka anak akan 

tumbuh dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut, danhina. 

  Allah juga telah meletakkan dalam pribadi Muhammad Saw. Satu bentuk 

yang sempurna bagi metode Islami, agar menjadi gambaran yang hidup dan abadi 

bagi generasi-generasi umat selanjutnya dalam kesempurnaan akhlaq dan 

universalitas keagungannya. 

3. Metode Hukuman  

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan 

mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru dapat 

membantu mengubah tingkah laku mereka. Upaya ini dilakukan hanya sekedar 

mengingatkan dengan menyampaikan bahwa perbuatan tersebut salah dan tidak 

                                                           
67Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup 2010),hlm.175 
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benar, tanpa melakukan hukuman fisik.68Hukuman ta’zir itu berbeda-beda, 

sesuai dengan usia, kultur, dan kedudukannya. Sebagian orang cukup dengan 

diberi nasihat yang lembut. Sebagian lagi cukup dengan kecaman, dan sebagian 

lain tidak cukup hanya dengan tongkat, dan sebagian lain tidak juga 

meninggalkan kejahatan kecuali dengan  kurungan.  Dibawah  ini metode yang  

dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman kepada anak: 

a. Lemah lembut dan kasih saying adalah dasar pembenahan anak 

b. Menjaga tabiat anak yang salah dalam memberi hukuman 

c. Dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari 

yang  paling  ringan hingga yang  paling keras. 

Tetapi ketika Islam menetapkan hukuman dengan pukulan, Islam 

memberikan batasan dan persyaratan, sehingga pukulan tidak keluar dari maksud 

pendidikan, yaitu untuk memperbaiki dan membuat jera. Adapun persyaratan 

memberikan hukuman pukulan adalah sebagai berikut: 

a. Pendidik tidak terburu-buru menggunakan metode pukulan, kecuali 

setelah menggunakan semua metode lembut yang bersifat mendidik dan 

membuat jera. 

b. Pendidik tidak memukul ketika  dalam keadaan sangat marah, karena  

dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak. 

c. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, 

seperti kepala, muka, dada dan perut. 

                                                           
68Heri Jauhari Muctar, Fiqih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 

hlm.20 
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d. Pukulan untuk hukuman, hendaknyatidak terlalukeras dan tidak 

menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkatya yang tidak 

besar. 

e. Tidak memukul anak, sebelum ia berusia sepuluh tahun. 

f. Jika kesalahan anak adalah yang pertama kali maka hendaknya ia diberi 

kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang  telah dilakukan, 

memberi kesempatan untuk minta maaf, dan diberi kelapangan untuk 

didekati seorang penengah, tanpa member hukuman, tetapi mengambil 

janji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. 

g. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri dan tidak 

menyerahkan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya. 

Sehingga tidak timbul api kebencian dan kedengkian diantara mereka. 

h. Jika  anak sudah  menginjak  usia dewasa  dan pendidik melihat bahwa  

pukulannya itu tidak membuatnya jera, maka  ia boleh menambah atau 

mengulanginya sampai anak itu menjadi baik. 

4. Nasihat 

Nasihat dimaksud disini adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada 

peserta didik yang melakukan kesalahan dan bagi siswa yang tidak melakukan 

kesalahan agar selalu berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan yang ada69. 

Nasehat Termasuk metode  pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan 

akidah anak dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional maupun sosial 

adalah pendidikan dengan petuah dan memberikan nasihat-nasihat kepadanya. 
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Karena nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka 

mata anak-anak kesadaran  akan hakikat sesuatu, mendorong mereka menuju 

harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlaq yang mulia, 

membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.70 Tidak seorang  pun yang  

menyangkal, bahwa petuah yang tulus dan nasihat yang berpengaruh, jika 

memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang jernih dan berpikir, maka 

dengan cepat mendapat respon yang baik dan  meninggalkan bekas yang sangat 

dalam. Menurut pendapat Abdullah Nashih Ulwan, metode al-Qur’an dalam 

menyajikan nasihat dan pengajaran mempunyai ciri tersendiri, seperti tampak di 

bawah ini: 

a. Seruan yang menyenangkan, seraya dibarengi dengan kelembutan atau 

upaya penolakan. 

b. Metode cerita disertai dengan perumpamaan yang mengandung pelajaran 

dan nasihat. 

c. Metode wasiat dan nasihat. 

5. Metode Pembiasaan  

Kegiatan rutinitas merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara 

terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah berbaris 

masuk ruang kelas untuk mengajarkan budaya antri, berdoa sebelum dan sesudah 

kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, dan membersihkan 

ruang kelas tempat belajar.71 

                                                           
70AbdullahNashihUlwan, Loc.cit, hlm. 209 
71Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Op.cit., hlm.177 
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Tidak ada yang menyangkal, bahwa anak akan tumbuh dengan iman yang 

benar, berhiaskan diri dengan etika Islami, bahkan sampai pada puncak nilai-nilai 

spiritual yang tinggi, dan kepribadian yang  utama, jika ia hidup dengan dibekali 

dua faktor: pendidikan Islami yang utama dan lingkungan yang baik. 

Selanjutnya, untuk strategi pengintegrasian pembelajaran moral ke dalam 

kegiatan yang diprogramkan, dapat direncanakan oleh guru melalui berbagai 

kegiatan seperti: bakti sosial, kegiatan cinta lingkungan, kunjungan sosial ke panti 

jompo atau yayasan yatim piatu atau yayasan anak cacat. Kegiatan ini penting 

dilakukan guna memberikan pengalaman langsung serta pemahaman dan 

penghayatan nyata atas prinsip-prinsip moral yang telah ditanamkan guru kepada 

peserta didik. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan pembelajaran moral 

tidak hanya berhenti pada aspek kognitif saja,melainkan juga mampu menyentuh 

aspek afektif, dan psikomotor peserta didik. 

Dalam realitasnya antara apa yang diajarkan guru kepada peserta didik di 

sekolah dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah, sering kali kontra 

produktif atau terjadi benturan nilai. Untuk itu agar proses pembelajaran moral di 

sekolah dapat berjalan secara optimal dan efektif, pihak sekolah perlu membangun 

komunikasi dan kerjasama dengan orang tua murid berkenaan dengan berbagai 

kegiatan dan program pembelajaran moral yang telah dirumuskan atau 

direncanakan oleh sekolah. Tujuannya ialah agar terjadi singkronisasi nilai-nilai 

pembelajaran moral yang di ajarkan di sekolah dengan apa yang ajarkan orang tua 

di rumah. Selain itu, agar pembelajaran moral di sekolah dan di rumah dapat 

berjalan searah, sebaiknya bila memungkinkan orang tua murid hendaknya juga 
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dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan program pembelajaran moral di 

sekolah. 

Dengan mengikutsertakan orang tua murid dalam proses perencanaan 

program pembelajaran moral di sekolah, diharapkan orang tua murid tidak hanya 

menyerahkan proses pembelajaran moral anak-anak mereka kepada pihak sekolah, 

tetapi juga dapat ikut serta mengambil tanggung jawab dalam proses pembelajaran 

moral anak-anak mereka di keluarga.  

B. Penelitian Yang Relevan 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rafie dengan judul Metode 

Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’ân (StudiTafsir Al-Munîr Karya Wahbah 

Az-Zuhaili ”. Tesis,pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Program 

StudiPendidikanAgamaIslam, 2017. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dibahas tentang konsep metode pendidikan dalam Al-Qur’ân menurut 

perspektif tafsir Al-Munîr karya Wahbah Az-Zuhaili maka dapat disimpulkan 

bahwa Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang kata “amtsâl” (perumpamaan) yaitu surah Al-Baqarah ayat 

17-18. Ayat 171, ayat 261, surah Ibrâhim ayat 24-26, surah Nûr ayat 35 dan surah 

al-Ankabût ayat 41. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Hiwar (Dialog), yaitu 

surah surah al-Baqarah ayat31-32, ayat 260, surah al-Furqân ayat 63, ayat 72, 

surah al-Qashash ayat 55 dan surah ash-Shaffat ayat 20-23. Ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang ceramah, yaitu surah Ãli-Imrân ayat 104, ayat 110, surah 

Yûsuf ayat 108, surah Thaha ayat 25-28, surah al-Qashash ayat 7. Ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang kata “Tsawab”(Pemberian Ganjaran Hadiah), yaitu surah 
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Ãli-Imrân ayat 135-136, ayat 145, ayat 148, surah an-Nisâ ayat 134 dan surah 

Hûd ayat 9-11. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kata “Iqâb”(Pemberian 

Hukuman), yaitu surah Ãli-Imrân ayat 10-13, surah al-Mâidah ayat 38-39, surah 

al-Anfâl ayat 12-14, surah at-Taubah ayat 74 dan surah al-Fath ayat 16. Ayat-ayat 

yang menjelaskan tentang kata “mau’izhah”(Nasehat), yaitu surah Ãli-Imrân ayat 

138, surah luqmân ayat 13-16 dan surah Hûd ayat 120.  

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang diskusi (Musyawarah), yaitu surah al-

Baqarah ayat 197, surah Ãli-Imrân ayat 159-160, surah al-An’âm ayat 25, surah 

al-A’râf ayat 71, surah Hûd ayat 32 dan surah al-Mujâdalah ayat 1. Ayat-ayat 

yang menjelaskan tentang penelitian (Riset), yaitu surah Yûnus ayat 101, surah al-

Ankabût ayat 20 dan surah al-Ghâsyîyah ayat 17-20. Ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang cerita (kisah), yaitu surah al-Mâidah ayat 27-32, surah Hûd ayat 120, 

surah Yûsuf ayat 23-29, ayat 111, surah al-Kahfi ayat 83-99 dan surah Sad ayat 

30-33. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kata tentang 

“uswah/qudwah”(Teladan), yaitu surah al-Ahzâb ayat 21, surah Mumtahanah ayat 

4, ayat 6 dan surah as-Saff ayat 2-4. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang 

Demonstrasi, yaitu surah al-Mâidah ayat 6. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang 

Tanya Jawab, yaitu surah al-Baqarah ayat 30, surah al-A’râf ayat 172-174, surah 

ar-Ra’ad ayat 16 dan surah al-Mu’minûn ayat 84-89.72
 

Kedua, Wafa’ Maulida Zahro’, Juli 2017, Sikap Sosial dalam Surat Al-

Hujurat Ayat 11-13 dan Implikasinya Terhadap Pendidkan Akhlak. Adapun 

                                                           
72Rafie, Muhammad,Metode Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’ân (Studi Tafsir Al-

Munîr Karya Wahbah Az-Zuhaili ”. Tesis, Pascasarjana, 2017 
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kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa sikap sosial dalam Surat Al-Hujurat 

Ayat 11-13 adalah sikap memuliakan, sikap bermaafan, dan sikap peduli terhadap 

satu dengan yang lainnya. Pendidikan akhlak berguna untuk mendidik serta 

membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan hidup sesuai dengan norma-

norma yang ada dalam Islam. Sebab pendidikan akhlak sebagai asas pertama 

dalam Islam.73
 

Ketiga, Nur Kholis,74 tahun 2014 yang berjudul “Pemikiran Abdurrahman 

Wahid tentang toleransi antar umat beragama danimplikasinya dalam pendidikan 

agama Islam”. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis pemikiran 

Abdurrahman Wahid tentang toleransi antar umat beragama yang kemudian 

mencoba menganalisis dan membuat konsep implementasi dalam pendidikan 

agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji konsep toleransi 

Abdurrahman Wahid dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. 

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan kajian pustaka (library 

research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid 

mengarah pada konsep toleransi dalam kehidupan manusia.  

Sikap toleransi menurut Abdurrahman Wahid yaitu saling memahami antar 

satu sama lain. Implementasi dari pemikiran Abdurrahman Wahid tentang 

toleransi dalam Pendidikan Agama Islam yaitu: Pertama, pendidikan Islam 

haruslah beragam, hal ini merupakan salah satu dari percikan pemikiran yang 
                                                           

73 Wafa’ Maulida Zahro’ Sikap Sosial dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13 dan 
Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak, Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, 2017 

74Nur Kholis, “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang toleransi antar umat beragama dan 
Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam”. Tesis. Program Pascasarjana Prodi Pendidikan 
Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, tidak diterbitkan 
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pernah dilontarkan oleh gusdur. Pemikiran ini dilandasi kondisi sosial masyarakat 

Indonesia yang majemuk. Kedua, Kurikulum harus mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang mampu merangsang nalar kritis, kreatif dan objektif peserta 

didik. Ketiga, pendidikan Islam haruslah tetap bersandar pada nilai-nilai tradisi 

yang melekat pada masyarakat, akan tetapi tidak mengesampingkan 

perkembangan Ilmu dunia modern. 

Keempat, Disertasi 'Abd Rahman Marasabessy yang berjudul "Pluralisme 

Agama Perspektif al-Qur'an;75Menganalisa ayat-ayat al-Qur'anyang terkait dengan 

Pluralisme Agama. Namun, Marasabessy tidak membahas dan menyinggung ayat-

ayat yang tampak anti pluralisme agama. Pendeknya, penelitian ini hanya 

mengambil ayat-ayat yang mendukung pluralisme agama, dan mengabaikan ayat-

ayat lain yang tidak mendukungnya. 

Kelima, Nur Kamin(2014), dalam penelitiannya yang berjudul:“Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlakdalam Alquran (Kajian QS. al-Hujurat 11-13). Adapun hasil 

temuan peneliti tersebut adalah bahwa (1) beberapa mufassir berpendapat bahwa 

sesamamanusia dilarang saling mengolok-olok satu sama lain, terutama sesama 

muslim, mengejek diri sendiri, memanggil orang lain dengan gelar-gelar buruk, 

bergunjing, berburuk sangka serta mencari-cari kesalahan orang lain, (2)) aplikasi 

dari pendidikan etika sosial yaitu melihat dari minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap pemahaman Alquran,dapat dilihat dari terjadinya penurunan moral. 

Contohnya banyak orang yang ingin dihormati, tetapi tidak mau menghormati 

                                                           
75Abd Rahman Marasabessy, "Pluralisme Agama Perspektif al-Qur'an" Disertasi 

ProgramPascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005, tidak diterbitkan 
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orang lain. Banyak pula permusuhan antara manusia.Persamaan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan yaitu sama dalam hal membahas mengenai 

pendidikanpada surat Alquran yang diteliti yaitu surat al-Hujurat dan pada jenis 

penelitiannya yaitu library research.Perbedaannya adalah pada jenis 

pendidikanyang diteliti berbeda dengan yang penulis teliti, peneliti fokus pada 

penelitian pendidikan etika sosial.76
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Nur Kamin, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tahlili 

Surat al-Hujurat ayat 11-12),Skripsi, (IAIN Walisongo Semarang, 2014) hlm.66 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau Library 

research
77 yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data 

penelitian, dengan menggunakan tafsirmaudu’i. 

Metode tafsir maudu’i yang sering juga disebut dengan metode tafsir 

tematik terdiri dari dua bentuk.78 Bentuk pertama adalah tafsir tematik dengan 

cara membahas satu surat al-Qur’an secara menyeluruh, memperkenalkan dan 

menjelaskan dengan maksud-maksud umumnya secara garis besar, dengan cara 

menghubungkan berbagai ayat dan berbagai pokok masalah dalam satu surat 

tertentu. Bentuk kedua adalah tafsir tematik dengan cara menghimpun dan 

menyusun seluruh ayat yang memiliki kesamaan arah, kemudian menganali sisnya 

dari berbagai aspek, untuk kemudian menyajikan hasil tafsirannya ke dalam satu 

tema bahasan tertentu. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan 

pada metode tafsir tematik, yaitu:  

a. Menentukan topik bahasan atau menentukan permasalahn yang akan 

dibahas, 

                                                           
77M. Alfatih Surya dilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Penerbit Terad, 

2005),hlm. 78 

78Muhammad al-Gazali. Nahwu Tafsir maudu’i li Suwar Al-Qur’an al-Karim. (al-
Qahirah: Dar al-Syuruq, 1992), Cet. II, hlm. 5-6.   
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b. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang membahas persoalan atau 

masalah yang telah ditetapkan; 

c. Merangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, misalnya Makiyah 

didahulukan dari ayat Madaniyah; 

d. Kajian tafsir ini memerlukan bantuan tafsir tahlili, yaitu tentang berbagai 

aspek ayat yang menyangkut asbab al-nuzul, munasabah dan ayat, 

pengetahuan tentang dilalah ayat, dan lain-lain; 

e. Menyusun bahasan dalam satu kerangka; 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut masalah 

yang sedang dibahas; 

g. Mempelajari semua ayat yang terpilih dengan jalan menghimpun semua 

ayat yang sama pengertiannya, atau mengkompromikan antara ‘am 

(umum) dan khas (khusus), yang mutlaq dengan muqayyad, atau keliha 

tannya kontradiktif, sehingga semua bertemu dalam suatu muara pemak 

naan;79 

Berdasarkan uraian di atas,  maka metode tafsir yang sejalan dengan objek 

permasalahan dan tujuan penelitian buku ini adalah metode tafsir maudu’i. Ada 

beberapa alasan yang dapat dikemukakan, sehubungan dengan sikap penulis 

memilih metode tersebut. 

Pertama, penelitian ini berupaya untuk membangun suatu konsep yang utuh 

tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat 

Al-Hujurat Ayat 10- 13 : Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir. Pemahaman yang 

                                                           
79Abd al-Hayy al-Farmawi. Op.cit., hlm. 61-62.  
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utuh tentang suatu konsep hanya dapat ditemukan dengan menggunakan metode 

tafsir maudu’i. Pemahaman serupa ini sulit ditemukan dengan menggunakan 

metode tafsir lainnya.80 

Kedua, penelitian ini berupaya untuk mengurutkan suatu bahasan secara 

sistematis dan praktis sesuai dengan topik pokok bahasan. Dengan kata lain, 

diperlukan pembahsan langsung kepada ini persoalan. Pemahaman yang 

sistematis dan praktis itu, ditemukan dalam metode tafsir tematik.81 

Ketiga, penelitian ini berusaha untuk membangun konsep-konsep dari Al-

qur’an, maka metode penelitian yang cukup praktis digunakan untuk menemukan 

itu adalah metode tafsir maudu’i.82 

Harus diakui, memang metode ini juga tidak dapat dilepas dari kelemahan 

dan kekurangannya.83 Kelemahan yang mungkin muncul dalam penggunaanya 

pada penelitian ini, misalnya, adalah kemungkinan adanya uraian Al-Qur’an 

tentang topik yang dibahas tetapi tidak teridenfikasi melalui istilah kunci yang 

digunakan. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mencari semua istilah yang 

berhubungan, baik melalui sinonim ataupun lawan katanya. Bahkan persamaan 

konsep juga turut dipertimbangkan untuk menemukan makna yang utuh. Di 

sinilah fungsi penggunaan metode analisis pemaknaan digunakan untuk 

menemukan makna di balik teks ayat. Metode analisis reflektif digunakan untuk 

menemukan suatu konsep yang utuh berdasarkan kesatuan konsepnya tentang 

                                                           
80Nashruddin Baidan. Metodologi Penafsiran al-Qur’an. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2000), Cet. II, hlm. 167.  
81

Ibid, hlm. 166 . 
82

Ibid, hlm. 165-166. 
83M. Quraish Shihab, Op.cit Cet. II, hlm. 111-120. 
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sesuatu, misalnya tentang manusia. Usaha-usaha ini diharapkan, sekurang-

kurangnya, dapat mengurangi kelemahan metode tafsir tematik yang digunakan 

dalam penelitian ini.  Pola pikir pemaknaan adalah mencari sesuatu yang tersirat 

di balik yang tersurat dari ayat-ayat dan konsep al-Qur’an.84 Metode tafsir 

tematik, memang telah menghidangkan konsep-konsep Pemikiran Wahbah Az-

ZuhailiTentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 : Kajian 

Terhadap Tafsir Al-Munir. Oleh karena itulah diperlukan metode pemaknaan 

sebagai kelanjutan dari metode tematik. 

Hal yang sama juga terjadi pada kontruks Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili 

Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 : Kajian Terhadap 

Tafsir Al-Munir tidak dijangkau oleh metode tafsir tematik tersebut. Pemikiran 

Wahbah Az-ZuhailiTentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-

13: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir tersebut memerlukan metode analisis yang 

lain. Dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir reflektif.  Pola pikir reflektif 

adalah kelanjutan dari pola pikir pemaknaan. Pola pikir ini berlangsung secara 

mondar mandir antara teks ayat-ayat, konsep manusia yang telah dibangun 

melalui metode tematik, dan pembahasan-pembahasan yang terdokumentasi 

dalam khazanah intelektual Muslim yang baik berupa tafsir, filsafat, tasawuf, 

maupun teori-teori ilmiah modern tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang 

Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 : Kajian Terhadap Tafsir 

Al-Munir.85 Mengenai pemanfaatan teori-teori yang telah ada dalam memahami 

                                                           
84Noeng Muhadjir. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Penerbit Rake 

Sarasin, 2000) Cet. I, Edisi IV, hlm. 93. 
85

Ibid, hlm. 96. 
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makna ayat dalam tafsir tematik, M. Quraish Shihab (1364H/1944M) menjelaskan 

bahwa ayat-ayat al-Qur’an bukan disesuaikan dengan teori-teori, pendapat ulama, 

dan cendikiawan, tetapi teori-teori yang telah ada itu dijadikan sebagai pengasah 

otak dalam mengadakan ta’ammul dan tadabbur untuk memahami makna yang 

terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an.86 

Dengan demikian, penggunaan analisis dengan pola pikir pemaknaan dan 

reflektif ini diharapkan dapat mengurangi kelemahan metode tafsir tematik yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan kurang lebih 8 bulan, terhitung dari pembuatan 

proposal sampai ujian munaqasyah, mulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan 

bulan April 2020. 

C. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diinginkan, penulis memakai studi 

pustaka (Library research).87yakni dengan membuat studi secara jeli dan teliti dan 

literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Maka untuk memperoleh data tersebut diambil dari dua sumber, yaitu: 

a. Sumber Primer 

Pengertian sumber primer adalah sumber-sumber yang diperoleh 

                                                           
86M. Quraish Shihab, Op.cit.,,  hlm. 57. 
87

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:Andi Offset, 1999), Jilid.1, hlm.9. 
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secara langsung dari tangan pertama yang disebut sumber asli.88Dalam 

penelitian ini, sumber data primernya yaitu: 

1. Tafsir al-Munir fil-Aqidah wasy-Syari’ah wal-Manhaj, (16 Jilid), Dar 

al-Fikr, Damaskus, 2005  

 2. Tafsir Al-Munir Fil-Aqidah wasy-Syari’ah wal-Manhaj terjemagan dari 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Penyunting, Ahmchmad Yazid Ichsan; Cet. 

1- Jakarta : Gema Insani, 2016.  

b. Sumber Sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari beberapa 

literatur berupa karya-karya yang ditulis oleh ilmuan lain, seperti Tafsir 

Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Aitsar, dan buku-buku 

pendidikan sosial dan yang berkaitan dengan Pemikiran Wahbah Az-

Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: 

Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir. 

D. Teknik Analisa Data 

Sejalan dengan langkah-langkah dalam metode tafsir tematik, seperti yang 

dijelaskan di atas, penulis menempuh tiga tahap teknik analisis. Ketiga tahap 

analisis tersebut sebagai berikut:89
 

1. Memilihistilah-istilah kunci (key terms) dari vocabulary al-Qur’an dalam 

menjelaskan manusia.  

2. Menentukanmakna pokok (basic meaning) dan makna nasabi (relational 

meaning). Makna pokok berkaitan dengan makna kebahasaan atau makna 

                                                           
88Nasution,MetodeReseachPenelitianIlmiah,(Jakarta:BumiAksara,2001),hlm.150 

89Jalaluddin Rahmad. “Konsep-konsep Antropologi”. Dalam Budi Munawarrahman (ed.). 
Konteks tual Doktrin Islam dalam Sejarah. (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 75. 
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semantik yang menjadi bagian penting dalam istilah tersebut. Sedangkan 

makna nasabi merupakan makna tambahan yang terjadi karena istilah itu 

dihubungkan dengan konteks kalimat tempat istilah itu berada.  

3. Menyimpulkandan menyatukan konsep-konsep itu ke dalam satu konsep 

umum. 

Teknik pertama, yaitu mengidentifikasi seluruh istilah al-Qur’an yang 

berhubungan dengan Pendidikan Sosial. Dalam hal ini istilah-istilah tersebut dapat 

dikelompokkan kepada tiga bagian. Pertama, kelompok ayat yang menjelaskan 

Pemikiran Wahbah Az-ZuhailiTentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat 

Ayat 13 : Kajian Terhadap Tafsir Munir. 

Teknik kedua adalah penentuan makna dan konsep masing-masing istilah 

berikut. Penentuan makna ini terbagi atas tiga macam, yaitu:  

a. Menentukan makna pokok atau makna sematik. Makna ini diperoleh dari 

kajian terhadap beberapa kamus (mu’jam) yang membahas makna 

mufradat istilah-istilah tersebut. 

b. Menentukan makna nasabi. Makna ini diperoleh dengan memanfaatkan 

pendapat para ahli di bidang tafsir, filosofi, sufi dan lain-lain, dalam 

memahami istilah tersebut;  

c. Menentukan makna istilah. Makna ini diperoleh berdasarkan kajian 

terhadap seluruh ayat yang menggunakan istilah tersebut dengan menggu 

nakan metode tafsir maudu’i. Makna ini merupakan konsep al-Qur’an 

mengenai istilah tersebut. 
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Teknik ketiga adalah mencari makna yang tersembunyi dari keseluruhan 

konsep-konsep yang diperoleh dari istilah-istilah tersebut. Pada tahapan ini, 

penulis menggunakan metode analisis pemaknaan dan metode analisis reflektif. 

Dengan metode analisis pemaknaan terhadap seluruh konsep yang telah dibangun 

dengan menggunakan metode tematik, diharapkan diperoleh rumusan-rumusan 

tentang Pemikiran Wahbah Az-ZuhailiTentang Pendidikan Sosial Dalam Surat 

Al-Hujurat Ayat 13 : Kajian Terhadap Tafsir Munir. Dengan menggunakan 

metode analisis reflektif diharapkan dapat dibangun onsep pengembangan potensi 

manusia, maka semua metode analisis merupakan rangkaian yang ditujukan 

kepada terbangunnya pengembangan potensi manusia tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penelitian tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili 

Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Kajian Terhadap 

Tafsir Al-Munir, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Pendidikan Sosial merupakan pendidikan anak semenjak kecilnya untuk 

berpegang pada etika sosial yang utama dan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, dan 

bersumber dari aqidah Islam yang abadi dan perasaan keimanan yang tulus. 

Kualitas terbaik sosial seseorang tidak hanya sekedar mampu memperhatikan 

kekurangan untuk saling berbagi dalam kebutuhan sandang pangan orang di 

sekitarnya, tapi harus berusaha untuk selalu memahami dan menjaga martabat 

harga dirinya.  

Tujuanpendidikan sosial adalah mempersiapkan peserta didik menjadi 

manusia yang sempurna akal budinya dalam kehidupan individu dan kehidupan 

kemasyarakatannya. Sementaratujuanpendidikansosial adalah mengajaranak-anak  

yanghanyamempunyai haksaja,menjadimanusia yang tahu  danmenginsafi 

tugasdankewajibannya terhadap bermacam- macamgolongandalammasyarakat. 

Membiasakan anak-anak berbuat mematuhi dan memenuhi tugas 

kewajibansebagaianggotamasyarakatdansebagaiwarganegara. 

Sikap sosial dalam surat Al-Ḥujurat ayat 10-13 maka dapat disimpulkan 

bahwa: 1. Sikap saling memaafkan, yakni, ketakwaan, persaudaraan, kasih 
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sayang. 2. Menjunjung tinggi martabat kehormatan kaum Mslimin dan 

memuliakannya, yakni, Tidak merendahkan, tidak menghina, tidak meremehkan, 

tidak mencela, tidak memberi gelar panggilan buruk, 3. Sikap saling mendoakan, 

yakni, Tidak buruk sangka, selalu menutup aib orang lain, tidak menggibah. 4. 

Sikap membina persatuan dan kesatuan, yakni, Saling mengenal (peduli), 

persamaan asal-usul (derajat). Pendekatan penanaman sikap sosial yang 

terkandung dalam surat Al-Ḥujurat ayat 10-13 yaitu: 1. Sikap memaafkan. 2. 

Menjunjung tinggi martabat kehormatan kaum Mslimin dan memuliakannya. 3. 

Sikap saling mendoakan. 4. Sikap membina persatuan dan kesatuan. 

B. Saran-saran 

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis akan memberikan saran-sarasebagai 

berikut: 

1. Kepada para pendidik, hendaknya dapat memilih metode pengajaran 

pendidikan sosial yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik, sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan sosial, dan 

diharapkan kepada peserta didik untuk bisa menjadi manusia yang benar-

benar memiliki sikap sosial yang mulia. 

2. Kepada orang tua, hendaknya memberikan contoh sosial yang baik 

terhadap anak-anaknya, karena orang-orang yang ada di sekitar mereka 

akan dijadikan acuan untuk diteladani, dan orang tua harus benar-benar 

menanamkan sikap sosial yang baik sejak dini kepada anak-anaknya. 

Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa nanti sudah terbiasa dihiasi 

dengan sosial yang baik. 
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3. Kepada para pembaca semoga termoivasi dan bertekad untuk terus 

menggali ilmu pengetahuan, sehingga akan mewarisi manusia-manusia 

generasi pembangun yang simpati di mata orang lain dan mulia di sisi 

Allah SWT.  
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