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ABSTRAK 

Arifah, Afifatu Nur. 2020 Konsep Belajar dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-

Misbah Surat Al-‘Alaq Ayat 1-5). Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembinbing 1: 

Drs. Rosichin Mansur, M.Pd. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., 

MA. 

Kata Kunci : Belajar, Al-‘Alaq, Materi, Metode, Startegi 

 Ilmu dan pengetahuan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas kehidupan individunya. Sebagai makhluk hidup 

yang terus berdampingan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang tanpa ada 

batasnya maka manusia harus mampu mengimbanginya dengan ilmu dan 

pengetahuan agar mampu berjalan beriringan tanpa terpenagruh dengan dampak-

dampak negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut. Maka dengan inilah 

dibutuhkan adanya proses belajar dan mengajar dalam kehidupan setiap 

individunya. 

 Dalam berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar tentunya sangat 

dibutuhkan pula akan keberadaan materi pembelajaran,  metode belajar dan 

startegi  belajar. Kegiatan belajar mengajar  akan lebih sempurna  apabila 

disandarkan pada sumber-sumber hukum agama islam, diantaranya yaitu Al-

Qur’an surat al-‘Alaq ayat 1-5. Namun tidak akan sempurna dalam memahami Al-

Qur’an apabila tidak berpijak terhadap tafsir para ulama’. Maka dengan ini 

penulis memilih tafsir Al-Misbah sebagai bahan kajian dengan pertimbangan 

bahwa tafsir Al-Misbah merupakan salah satu tafsir Al-Qur’an karya ulama’ asal 

Indonesia beliau adalah M. Quraisy Shihab. 

 Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diambil yakni 

tentang materi belajar yang terdapat pada surat Al-‘Alaq ayat 1-5, serta metode 

dan strategi pembelajaran  yang dapat ditari dari tafsir surat Al-‘Alaq ayat 1-5. 

 Adapun tujuan dari kajian tersebut diantaranya adalah untuk 

mendeskripsikan materi pembelajaran yang terdapat pada surat Al-‘Alaq ayat 1-5 

serta untuk mendeskripsikan metode dan startegi pembelajaran yang terdapat pada 

surat Al-‘Alaq ayat 1-5. 

 Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan maka dapat diketahui bahwa 

materi pembelajaran yang disampaikan dalam surat Al-‘Alaq adalah materi 

ketauhidan, hal ini dapat diketahui dengan adanya perintah membaca yang disertai 

dengan perintah untuk menyebut asma Allah. Dalam artian sebagai umat muslim 

setiap akan mengawali segala kegiatan hendaknya untuk selalu mengawali dengan 

menyebut asma Allah dan kegiatan tersebut ditujukan hanya kepada Allah, dan 

dijelaskan pula bahwa Allah adalah dzat yang telah menciptakan semua makhluk. 

Metode pembelajaran yang dapat disimpulkan dari kajian tafsir surat Al-‘Alaq 

ayat 1-5 adalah metode pengulangan. Analisis ini dapat dibuktukan dengan 

adanya perintah membaca yang disebutkan sebanyaj dua kali, yakni pada ayat 

pertama dan ayat ketiga. Metode pengulangan ini dapat dilakukan di semua materi 

belajar dan sangat penting untuk dilakukan, karena dengan adanya pengulangan 

materi belajar siswa mampu meningkatkan tingkat kefahamannya dan daya ingat 

terhadap materi yang telah diterinya. Dalam kegiatan belajar mengajar strategi 



yang dapat kita aplikasikan sesuai dengan perintah dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5 

adalah strategi inquiri. Adapun dalah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

seorang pelajar dalam mengoptimalkan strategi inquiri adalah dengan membaca. 

Perintah membaca dalam surat al-‘Alaq disebutkan pada ayat pertama dan ketiga.   

 Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu materi 

pembelajaran yang terdapat pada surat Al-‘Alaq ayat 1-5 adalah materi tauhid, 

sedangkan untuk metode yang dapat diaplikasikan adalah metode pengulangan 

dan strategi  yang sesuai dengan surat Al-‘Alaq adalah startegi inkuiri. 

 Setelah dilaksanakannya kajian-kajian tersebut maka hal-hal yang penting 

untuk diperhatikan sebagai saran-saran yaitu penting bagi setiap umat muslim 

untuk mengkaji dan memahami Al-Qur’an, dan penting bagi seorang pendidik 

untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan serta 

menentukan metode dan strategi pembelajaran terlebih dahulu agar materi dapat 

tersampaikan dengan baik dan dapat mencapai target yang di harapkan. 



ABSTRACT 
Arifah, Afifatu Nur. 2020 Concept of Learning in the Al-Qur'an (Study of 

the Tafsir Al-Misbah Surah Al-'Alaq Verses 1-5). Thesis, Islamic Religious 

Education Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University 

of Malang. Instructor 1: Drs. Rosichin Mansur, M.Pd. Advisor 2: Dr. 

Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. 

Keywords: Learning, Al-'Alaq, Material, Method, Strategy 

            Science and knowledge are things that are needed and very influential on 

the quality of individual life. As living creatures that continue to coexist with 

technological advances that have no limits, humans must be able to balance it with 

knowledge and knowledge in order to be able to go hand in hand without being 

affected by the negative impacts arising from it. So with this we need the process 

of learning and teaching in the lives of each individual. 

            In the course of learning and teaching activities, of course, there is a great 

need for learning materials, learning methods and learning strategies. Teaching 

and learning activities will be more perfect when relying on sources of Islamic 

religious law, including the Al-Qur'an surah al-'Alaq verses 1-5. But it will not be 

perfect in understanding the Qur'an if it does not stand on the interpretation of the 

scholars'. So with this the author chooses the Al-Misbah interpretation as a study 

material with the consideration that the Al-Misbah interpretation is one of the 

interpretations of the Al-Qur'an by Indonesian scholars, he is M. Quraisy Shihab. 

            From this background, the formulation of the problem is taken, namely 

about the learning material contained in Surah Al-'Alaq verses 1-5, as well as 

learning methods and strategies that can be danced from the interpretation of 

Surah Al-'Alaq verses 1-5. 

            The purpose of the study is to describe the learning material contained in 

Surah Al-'Alaq verses 1-5 and to describe the methods and learning strategies 

contained in Surah Al-'Alaq verses 1-5. 

            Based on the results of the analysis obtained, it can be seen that the 

learning material delivered in Surah Al-'Alaq is material monotheism, this can be 

known by the presence of a reading order accompanied by a command to mention 

the name of Allah. In the sense that as a Muslim each will start all activities 

should always begin by mentioning the names of Allah and these activities are 

directed only to Allah, and also explained that Allah is the One who has created 

all beings. The learning method that can be concluded from the study of the 

interpretation of surah Al-'Alaq verses 1-5 is the repetition method. This analysis 

can be proven by the existence of a reading command which is mentioned twice, 

namely in the first verse and the third verse. This repetition method can be done in 

all learning materials and is very important to do, because with the repetition of 

student learning materials it can increase their level of understanding and memory 



of the material they have received. In teaching and learning activities strategies 

that we can apply in accordance with the instructions in the letter Al-'Alaq verses 

1-5 are inquiry strategies. The one way that can be taken for a student in 

optimizing inquiry strategies is to read. The command to read in Surah al-'Alaq is 

mentioned in the first and third verses.  

            The results of the conclusions of this study indicate that one of the 

learning materials contained in Surah Al-'Alaq verses 1-5 is monotheistic 

material, while the method that can be applied is the method of repetition and the 

strategy in accordance with the letter Al-'Alaq is the inquiry strategy. 

            After the studies are carried out, the important things to consider as 

suggestions are that it is important for every Muslim to study and understand the 

Qur'an, and it is important for an educator to prepare the learning material to be 

delivered and determine the methods and learning strategies first so that the 

material can be conveyed well and can achieve the expected targets. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan berpengaruh 

bagi setiap individu untuk keberlangsungan kehidupannya. Dengan terjadinya 

proses pendidikan maka seseorang akan mencapai derajat yang luhur, yaitu 

sebagai orang yang berilmu. 

Manusia merupakan individu yang akan terus mengahadapi tantangan zaman 

yang akan mengalami perubahan-perubahan serta  kemajuan-kemajuan yang tanpa 

ada batasnya, maka manusia sebagai objeknya harus mampu mengimbangi hal-hal 

tersebut dengan didukung oleh ilmu pengetahuan mereka. Dengan ini agama 

islam menghendaki umatnya untuk memiliki ilmu pengetahuan yang benar-benar 

mampu membawa pemiliknya untuk mencapai ke kehidupan yang makmur dan 

sejahtera. 

Ilmu dan pengetahuan merupakan  salah satu hal yang sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan seseorang sejak dahulu hingga masa mendatang dan sampai 

seterusnya, sejak ia kecil hingga ia dewasa dan sampai akhir hayatnya, karena 

dalam menjalanai kehidupan ini. Setiap orang yang berkehendak berjalan kearah 

manapun pasti dibutuhkan ilmu untuk menempuhnya.   

Sebagai anggota masyarakat yang akan selalu berkembang, belajar adalah 

salah satu kegiatan yang akan sangat menentukan perkembangan masyarakat  

tersebut. Demikian juga dengan pendidikan dalam kalangan umat muslim, 

pendidikan merupakan  salah satu bentuk perwujudan dari tujuan agama islam 
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untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada pribadi penerusnya sehingga 

nilai-nilai keagamaan yang dicita-citakan tetap berkembang di lingkungan 

masyarakat dari waktu ke waktu. 

Belajar merupakan bentuk kegiatan yang didalamnya mengandung suatu 

proses perubahan bagi individunya, yang semula dia tidak tahu menjadi tahu, 

semula dia tidak mengerti menjadi mengerti, semula tidak faham menjadi faham, 

semula tidak bisa  menjadi bisa untuk mencapai hasil yang maksimal serta untuk 

menjadikan pribadi yang terus  lebih baik lagi kedepannya. 

Dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, selain adanya pendidik dan 

peserta didik tentunya sangat dibutuhkan pula  beberapa  materi belajar, metode 

dalam kegiatan belajar mengajar, strategi belajar serta media yang digunakan 

dalam berlangsungnya kegiatan belajar  agar proses pendidikan tersebut dapat 

berjalan dengan efektif, dalam penggunaan suatu metode seorang pendidik harus 

mampu menempatkan metode yang digunakan sesuai dengan materi yang 

disampaikan dan obyek yang akan menerima materi pembelajaran. 

Agama Islam senantiasa memerintahkan pemeluknya untuk selalu 

meningkatkan kualitas keilmuannya, tanpa memberikan batasan usia bagi 

penempuhnya baik laki-laki atau perempuan sesuai dengan hadits   

ن املهد اىل اللحد )رواه املسلم(اطلبوا العلم م  

Artinya: “tuntutlah ilmu sejak dalam buaian sampai liang lahat” (H.R. Muslim) 
 Sebagai  umat islam yang Al-Qur’an merupakan  salah satu sumber yang 

terbaik, maka akan lebih sempurna lagi apabila kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung sesuai dengan konsep-konsep yang telah disampaikan pada Al-

Qur’an, adapun  salah satu diantara beberapa ayat Al-Qur’an yang menerangkan 
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tentang belajar dan pendidikan adalah terdapat pada surat al-‘Alaq ayat 1-5 yang 

berbunyi: 

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱ
٥ - ١العلق:   حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  

Artinya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah  

3. Bacalah, danTuhanmulah yang Maha Pemurah  

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam  

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Departemen 

Agama RI, 2013: 591) 

Dalam surat Al-‘Alaq banyak sekali ayat- ayat yang mengandung makna 

tentang pendidikan, dan  akan terus berkembang maknanya seiring dengan terus 

berkembangnya zaman. Diturunkannya  Al-Qur’an yang dimulai Dengan ayat 

pendidikan mampu membuktikan bahwa kedudukan belajar bagi umatnya 

sangatlah penting.  

Al-Qur’an adalah satu satunya kitabullah yang masih terjamin keasliannya 

sampai saat ini dan akan terus terjaga sampai nanti kelak hari akhir. Al-Qur’an 

merupakan kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW 

sebagai pedoman hidup (Shihab, 2008: 19). Pesan-pesan abadi yang terdapat 

didalamnya sangat  penting untuk dipelajari ulang supaya selalu relevan dalam 

menghadapi berbagai  masalah-masalah perubahan sosial yang terjadi dalam 

kehidupan manusia (Al-Maragi, 1974: 193-194). 
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Kitab Al-Quran tidak akan pernah berlawanan dengan kehidupan manusia 

dari masa masa ke masa, dan tidak akan merasa rugi jika membacanya walaupun 

berulang-ulang kali. Didalam Al-Qur’an dijelaskan pula pesan-pesan yang 

mengandung makna nasihat sebagai bentuk  kebaikan guna menghadapi 

perubahan-perubahan sosial kehidupan yang akan  terus berlangsung, namun 

dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur’an tidak akan dapat terlepas dari tafsir 

para ulama’ sebagai pijakan pemahaman. 

Dalam  penulisan karya ilmiah ini penulis memilih  menggunakan tafsir Al-

Misbah sebagai bahan untuk kajian analisa. Adapun pertimbangan penggunaan 

tafsir Al-Misbah ini adalah karena tafsir ini merupakan karya dari mufassir 

kontemporer Indonesia yaitu Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc, M.A. 

selain itu beliau juga mempunyai pemahaman bahasa Arab yang baik yang mana 

Al-Qur’an sendiri diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam menafsirkan Al-Qur’an 

beliau menggunakan metode tematik, beliau merupakan tokoh yang 

memperkenalkan dam mempopulerkan metode tematik di negara Indonesia. 

Selain berprofesi mufassir beliau merupakan sosok yang aktif dalam organisasi 

keumatan dan banyak sekali menerbitkan karya-karya tulis beliau. 

Memandang betapa pentingnya kedudukan belajar bagi kehidupan manusia, 

yang dimana agama Islam juga telah memerintahkan umatnya untuk menuntutnya, 

dan dibuktikan pula dengan turunnya wahyu yang pertama yang didalamnya 

banyak mengandung makna tentang belajar dan pendidikan, maka dari inilah 

penulis memiliki rasa ketertarikan untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang 

surat Al-‘Alaq ayat 1-5  dengan melakukan studi analisis tafsir surat Al-Alaq ayat 
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1-5 dengan judul “Konsep Belajar dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Misbah 

Surat Al-Alaq Ayat 1-5). 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka masalah 

yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah: 

1. Apa materi yang di ajarkan dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5 menurut tafsir 

al-Misbah ? 

2. Bagaimana metode belajar mengajar yang disampaikan dalam Al-Qur’an 

surat Al-‘Alaq ayat 1-5 menurut tafsir al-Misbah? 

3. Bagaimana strategi belajar bagi siswa yang terdapat dalam surat Al-‘Alaq 

ayat 1-5 menurut tafsir al-Misbah? 

C. TUJUAN KAJIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan materi pembelajaran yang terdapat dalam surat 

Al-‘Alaq ayat 1-5 menurut tafsir al-Misbah. 

2. Untuk mendeskripsikan metode kegiatan belajar mengajar yang terdapat 

pada surat Al-‘Alaq ayat 1-5 menurut tafsir al-Misbah. 

3. Untuk mendeskripsikan strategi belajar yang terdapat pada surat Al-‘Alaq 

ayat 1-5 menurut tafsir Al-Misbah. 

D. KEGUNAAN KAJIAN 

 Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya : 
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1. Menambah wawasan bagi penulis melalui mengkaji buku karya M. 

Quraish Shihab. 

2. Sebagai bahan dalam proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

3. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan agama 

islam yang berguna bagi penulis, pembaca, serta  orang-orang yang 

berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. 

4. Memberikan sumbangan pendapat dalam pendidikan dengan cara 

menerapkan konsep pembelajaran yang tepat, agar pendidikan dalam dunia 

lebih berkembang dan lebih baik lagi khususnya dalam pendidikan islam. 

5. Meningkatkan semangat belajar dan mengajar dengan menggunakan 

konsep belajar yang berpedoman pada Al-Qur’an, hadits Rasul, serta ijma’ 

para ulama’, khususnya dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5 menurut tafsir al-

Misbah. 

6. Memberikan pelajaran bahwa setiap ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an 

dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehingga kehidupannya dapat 

mencapai keberhasilan dengan jalan yang terarah. 

E. METODE KAJIAN 

1. Metode Kajian 

  Metode content analysis juga disebut dengan kajian isi. Menurut Moloeng 

kajian isi adalah metode penelitian yang didalamnya memanfaatkan seperangkat 

prosedur guna mendapatkan kesimpulan yang tepat dari buku atau dokumen. 

Menurut Hostli kajian isi ialah teknik apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara 

objektif dan sistematis. Metode ini menampilkan 3 syarat, yaitu: objektifitas, 
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pendekatan sistematis, dan generalisasi (Moleong, 2010: 220). Telaah ini 

dikembangkan sebagai upaya untuk mempelajari mengenai konsep belajar dalam 

Al-Qur’an yang di jelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 menurut tafsir al-

Misbah. 

2. Jenis Kajian 

 Dengan menganalisis suatu ayat dalam Al-Qur’an maka jenis kajian yang 

digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian  

kualitatif ialah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis, lisan dan perilaku yang dapat diamati (Margono, 2005: 36). 

  Penelitian yang membahas konsep belajar dalam Al-Qur’an surat Al-‘Alaq  

ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Maka dengan 

demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur atau kajian 

pustaka  yaitu teknik penelitian yang didalamnya menghimpun data-data serta 

informasi dengan menggunakan bantuan dari  berbagai macam materi baik berupa 

buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan beberapa karya tulis lainnya yang berkaitan 

dengan pembahasan dalam penelitian ini (Afifuddin, 2009: 111). Dengan 

demikian maka penelitian dalam permasalahan ini tidak membutuhkan data  

lapangan dikarenakan yang dikupas dalam kajian ini  adalah pemikiran dan 

konsep yang di tulis oleh  mufassir dalam kitab karangan beliau. 

3. Sumber Data  

 Adapun sumber-sumber dalam penulisan ini terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Data Primer 
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 Data primer  juga disebut  sebagai sumber data/informasi tangan 

pertama  yaitu data yang diangkat  dari sumber aslinya. Sumber  pokok 

yang diperoleh dari Al-Qur’an serta  tafsir al-Misbah karya M. Quraish 

Shihab merupakan sumber utama. Begitu juga hadits Rasulullah saw dan 

kitab-kitab  yang didalamnya mengandung pembahasan yang berkaitan 

dengan urgensi belajar. Walaupun di dalam penelitian ini lebih 

mengkerucut kepada kajian Al-Qur’an namun mempelajari dan 

memahami kandungan isi Al-Qur’an tidak akan maksimal dan sempurna 

apabila tanpa mengikut sertakan hadits dan pendapat-pendapat para 

ulama’ didalamnya. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data  penunjang atau yang 

mendukung dan melengkapi serta menjadi  pembanding data yang 

dianggap relevan. Sumber skunder ini oleh penulis dijadikan sebagai 

landasan teori kedua dalam kajian ini setelah sumber primer. Sumber ini 

berfungsi sebagai penunjang sumber primer, dengan adanya data 

sekunder maka akan semakin menguatkan argumentasi dan landasan 

teori dalam kajiannya (Subagyo, 2004: 89). Adapun data sekunder yang 

digunakan diantaranya tafsir Al-Azhar yang merupakan juga karya 

ulama’ Indonesia yaitu Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah atau 

biasa dikenal dengan nama pena beliau yaitu Buya Hamka. Dan tafsir 

Jalalain. 

4. Teknik Analisis Data 
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Analisis data ialah sebuah proses dalam mengatur urutan data, serta 

mengorganisasikannya ke dalam bentuk  pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh 

data ( Moleong, 2010: 200). 

Menurut Sugiyono analisis data ialah suatu proses dalam mencari serta 

menyusun sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan membaca 

lapangan, serta  dokumentasi, dengan cara mengelompokkan  data sesuai dengan  

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga dapat difahami dengan mudah  oleh diri sendiri maupun 

orang lain (Sugiyono, 2008:  244). 

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah content 

analysis.Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang telah 

didokumentasikan ke dalam rekaman, baik dalam bentuk gambar, suara, maupun 

tulisan (Arikunto, 2006: 170) 

Adapun metode interpretasi yang digunakan adalah metode Tafsir Tahlili. 

Kata tahlili berasal dari bahasa arab “حل” yang bermakna membuka, seperti 

contoh “حل العقدة” yang bermakna membuka ikatan menjadi terurai (al-Razi, 

1329H: 411) secara umum tahlili bermaksud menjelaskan sesuatu pada unsur-

unsurnya secara terperinci. 

Metode tafsir tahlili adalah metode menafsirkan Al-Qur’an yang didalamnya 

berusaha untuk menjelaskan Al-Qur’an dengan menguraikan berbagai seginya 

serta menerangkan apa yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur’an tersebut. Metode 

tafsir tahlili dilakukan secara runtut ayat demi ayat sesuai susunan mushaf dalam 
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Al-Qur’an, menjelaskan kosa kata atau mufrodat yang terdapat didalam Al-

Qur’an, latar belakang turunnya ayat, hubungannnya dengan ayat-ayat yang lain. 

Malik bin Nabi berpendapat bahwa para ulama’ mufassir menafsirkan Al-

Qur’an dengan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk meletakkan 

dasar-dasar rasional dalam memahami akan kemukjizatan yang dimiliki Al-

Qur’an dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang dirasa bukan menjadi 

kebutuhan bagi umat Islam pada masa sekarang ini. Karena hal itulah maka butuh 

perluasan metode penafsiran Al-Qur’an, karena metode ini mengahasilkan 

gagasan yang beraneka ragam dan terpisah-pisah (Al-Kumi, 5). 

F. DEFINISI ISTILAH 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

 Belajar menjadi satu hal yang dianggap lazim dalam kehidupan sehari-

hari. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-

pengalaman (Baharuddin, 2010 :162). 

Adapun pengertian belajar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

1) Daryanto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

oleh seseorang guna  memeproleh bentuk perubahan tingkah laku  baru 

secara keseluruhan, sebagai bentuk  hasil dari pengalaman sendiri  

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

2) Suyono & Hariyanto (2014: 9) belajar merujuk pada suatu proses 

perubahan perilaku atau pribadi atau perubahan struktur kognitif 

seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu hasil interaksi 
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aktifnya dengan lingkungan dan sumber-sumber pembelajaran yang 

ada di sekitarnya. 

3) M. Ngalim Purwanto (2014: 85) belajar adalah suatu  bentuk 

perubahan yang bersifat internal dan relative menetap dalam tingkah 

laku melalui latihan atau pengalaman yang berhubungan dengan  aspek 

kepribadian, baik psikis maupun fisik. 

4) Sanjaya Wina (2008: 229) pada dasarnya belajar merupakan suatu 

proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya sehingga  ia mampu menghasilkan perubahan 

tingkah laku yang bersifat positif baik perubahan dalam aspek 

pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. 

5) Winaputra dkk (2007: 19) belajar ialah perubahan perilaku terhadap 

individu sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi fisik yang mana 

akan menghasilkan perubahan yang bersifat relative menetap. 

6) Menurut Hilgrand dan Bower dalam purwanto (2011: 84) belajar (to 

learn) memiliki arti :to gain knowledge, comprehension, or mastery of 

trought experience or study, to fix in the mind or memory, memorize, 

to acquire trought experience, to become in forme of to find out.  

Dari pengertian tersebut dapat kita fahami bahwa belajar ialah  memperoleh 

atau menguasai  suatu pengetahuan melalui berbagai pengalaman, mengingat, dan 

mendapatkan atau menemukan informasi. Dengan demikian belajar dapat 

dikatakan sebagai satu aktifitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu 

(Baharuddin, 2010: 13). Para ahli juga berpendapat bahwa belajar bukanlah hanya 

sekedar penguasaan bahan akan tetapi belajar juga disertai adanya perubahan 
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tingkah laku sehingga terbentuklah suatu kepribadian yang baik (Usman, 2002: 

21).  

Dari beberapa pengertian belajar diatas dapat disimpulkan bahwa belajar ialah 

suatu proses yang didalamnya  ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang, perubahan tersebut merupakan hasil dari berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, kebiasaan, kecakapan, 

ketrampilan, serta perubahan-perubahan lain yang ada pada individu yang belajar. 

Seseorang dapat melaksanakan proses  belajar dimanapun dan kapanpun, 

dimanapun ia berada selama ia mendapatkan suatu bentuk perubahan atau 

mendapatkan satu pengetahuan dan pengalaman maka hal tersebut telah dianggap 

sebagai proses belajar. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi dua golongan yakni 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ialah faktor yang terdapat pada diri 

individu sendiri yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

terdapat pada luar diri  individu (Slameto, 2010: 27-28). 

1) Faktor Intern 

Faktor intrern terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

a) Faktor Jasmani 

 Faktor jasmani merupakan faktor yang berupa kesehatan. 

Kesehatan jasmani yang dimiliki seorang individu  sangat berpengaruh 

bagi proses terjadinya belajar. Seorang yang memiliki kekurangan 
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jasamani maka proses belajarnya dapat terganggu, sehinnga tujuan yang 

akan dicapai dari adanya proses belajar tidak akan optimal.  

b) Faktor Psikologi 

 Beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses 

belajar, antara lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor Keluarga 

Faktor keluarga yang mempengaruhi proses belajar diantaranya: 

hubungan antar anggota keluarga, kondisi keluarga, suasana keluarga, 

keadaan ekonomi keluarga serta system pendidikan yang diterapkan 

dalam keluarga tersebut. 

b) Faktor Sekolah 

Faktor dari sekolah yang mempengaruhi proses terjadinay belajar 

antara lain: metode belajar yang digunakan, kurikulum belajar, relasi  

guru dengan anak didik, relasi anak didik dengan anak didik, disiplin 

sekolah, tata tertib sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung sekolah 

dan fasilitas sekolah yang diberikan kepada peserta didik. 

c) Faktor Masyarakat 

Kondisi syarakat juga berpengaruh terhadap keberlangsungan 

proses belajar yang terjadi. Kondosi masyarakat dalam hal ini adalah 

adat istiadat atau kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. 
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2. Al-Qur’an 

a.  Pengertian Al-Qur’an 

 Al-Qur’an secara harfi’ah berarti “bacaan sempurna” (Shihab, 2007: 3).  

Secara etimologis kata Al-Qur’an dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata  

qoro’a yang memiliki arti membaca (Yunus, 2010: 335). 

 Al-Qur’an ialah kalamullah yang bersifat mu’jizat yang oleh Allah 

diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril 

dengan lafadz dan makana dari-Nya, yang dinukilkan ecara mutawatir, memiliki 

nilai iabdah jika membacanya, dibuka dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan 

surat an-Nas (Shihab, 2008: 13). Al-Qur’an terdiri atas 114 surat serta dibagi 

menjadi 30 bagian, atau biasanya disebut juz. Jumlah seluru ayat yang terdapat 

didalamnya adalah 6.666 ayat. 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia melalui 

Rasulullah SAW, dengan melalui perantara malaikat  Jibril, yang kemudian ditulis 

di dalam mushaf dengan makna dan pelafalan yang tepat, yang kemudian  

disampaikan pada manusia melalui beberapa orang yang ahli di dalamnya, baik 

secara lisan maupun secara tulisan, dengan shahih, dan memiliki nilai ibadah bila 

membacanya (Marzuki, 1994: 3). 

Al-Qur’an diturunkan dengan membawa hukum dan syariat yang sesuai 

dengan kejadian dan peristiwa  secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan 

kejadian masing-masing dalam kurun waktu lebih dari dua puluh tahun. 

Didalamnya diterangkan pula tentang dasar-dasar aqidah, kaidah-kaidah syariat 

dan tata cara yang dapat menuntut manusia kejalan yang paling lurus. 
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Ayat-ayat Al-Qur’an dicatat langsung oleh para sahabat setelah Rasulullah 

menyampaikannya, awal mulanya para sahabat hanya melafalkannya dan 

menghafalkannya saja, lalu kemudian sahabat menulisnya di batu, kulit binatang, 

pelepah kurma, dan apapun yang dapat disusun dalam satu surat. 

 Al-Qur’an diturunkan kepada Rasuluulah SAW ketika beliau sedang 

enyendiri di gua Hira’ pada hari senin tanggal 17 Ramadhan atau tanggal 6 

Agustus tahun 610M yang dimana susunan ayat  dan suratnya telah di tentukan 

oleh Allah. 

  Pada masa nabi Muhammad pemeliharaan Al-Qur’an terdiri dari tiga 

unsur, yaitu: 

1) Hafalan dari mereka para sahabat yang hafal Al-Qur’an 

2) Naskah-naskah yang ditulis untuk nabi 

3) Naskah-naskah yang ditulis oleh mereka-mereka yang pandai menulis dan 

membaca untuk individu mereka masing-masing (Bustami & Umam, 1994: 

140) 

  Pada masa itu kaum muslimin sangah bersungguh-sunguh dalam 

menghafal Al-Qur’an dan mempelajarinya, karena mereka sangat berkeyakinan 

bahwa Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah dan merupakan kunci 

utama bagi akidah dan agama mereka. 

  Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan sahabatnya 

untuk memperhatikan Al-Qur’an, mempelajari Al-Qur’an, mengajarkan Al-

Qur’an dan menyebarkan hukum-hukum agama yang bersumber dari Al-Qur’an. 

  Diantara para sahabat, ada beberapa orang yang disebut dengan “al-

qurra’”, yaitu para sahabat yang tekun membaca Al-Qur’an, mengahafal dan 
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menjaga surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur’an. Setiap kali ada ayat atau surat yang 

turun mereka langsung mencatat ayat tersebut pada lembaran-lembaran papan, 

kulit domba, atau pelepah kurma, dan tidak lupa pula bagi mereka untuk selalu 

mengahafalkannya. (Husain, 2003: 146). 

  Setelah satu tahun Rasulullah wafat, Pada masa khalifah Abu Bakar yakni 

pada tahun 12 Hijriyah  terjadilah perang yamamah yang dimana dalam 

peperangan  itu banyak sahabat penghafal Al-Qur’an yang terbunuh.  Akhirnya 

sahabat Umar bin Khattab karena perasaan khawatirnya akan hal tersebut, beliau  

mengusulkan kepada sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Qur’an dalam 

sebuah mushaf. Awal mulanya sayyidina Abu Bakar ragu akan hal tersebut, 

namun akhirnya beliau menyetujuinya dan memerintahkan sekelompok qurra’ 

dibawah pimpinan  sayyidina Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Qur’an. 

Mereka menghimpun Al-Qur’an dari catatan yang ada di papan-papan, pelepah 

kurma, kulit domba yang terdapat di rumah nabi yang ditulis oleh para penulis 

wahyu, serta tulisan-tulisan yang ada di sahabat-sahabat yang lain (Husain, 2003: 

147). 

  Setelah usai menulis Al-Qur’an dalam lembaran-lembaran  yang telah 

tersusun menurut ayat dan suratnya, kemudian mushaf tersebut di serahkan 

kepada sayyidina Abu Bakar, dan mushaf  itu ada di tangan beliau sampai beliau 

wafat. Kemudian dipindahkan ke rumah sayyidina Umar bin Khattab dan tetap 

disana selama pmerintahan beliau. Setelah beliau wafat mushaf tersebut 

dipindahkan ke Hafsah putri Umar sampai masa pengumpulan dan penyusunan 

Qur’an di masa Khalifah Usman bin Affan. 
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  Pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan, lembaran-lembaran 

Al-Qur’an yang telah di tulis di masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq pun  

dibukukan. Hal ini di sebabkan karena adanya perselisihan antara kaum muslimin 

yang berada di beberapa tempat tentang bacaan Al-Qur’an. Al-Qur’an yang telah 

dibukukan tersebut terdiri dari lima buah yang dinamakan dengan “al-Mushaf”. 

Empat buah diantaranya dikirim ke Makkah, Syiria, Basrah, dan Kuffah, 

kemudian untuk satu sisanya ditinggalkan di Madinah untuk sayyidina Usman 

sendiri, dan kitab itulah yang dinamai dengan “mushaf al-Imam” (Bustami & 

Umam, 1994: 141). 

b. Isi Kandungan Al-Qur’an 

  Al-Qur’an diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai jawaban 

terhadap permasalahan-permasalahan umat di dunia, baik masalah tersebut 

mencangkup permasalahan akidah, politik, pertahanan, keamanan, sosial, 

ekonomi, budaya dan lain-lainnya. Isi kandungan Al-Qur’an dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa kategori, diantaranya: 

1) Aqidah 

  Kata aqidah diambil dari kata al-’aqdu yang mempunyai beberapa arti 

diantaranya: ar-rabth (ikatan), al-ibram (pengesahan), at-tawatstsuq (menjadi 

kukuh/kuat), asy-syadu biquwwah (pengikat dengan kuat), at-tamatuk 

(pengukuhan), al-itsbatu (penetapan), al-yaqin (keyakinan), dan al-jazmu 

(penetapan) (Syarbini & Jamhari, 2012: 16). Aqidah merupakan pondasi 

keimanan seorang muslim, ibarat bangunan maka aqidah merupakan pondasi bagi 

bangunan tersebut. Dengan adanya pondasi yang kuat maka bangunan tersebut 

akan menjadi kuat pula, namun sebaliknya, apabila pondasi bangunan tersebut 
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tidak kuat maka bangunan tersebut tidak akan kuat pula. Dengan ini apabila 

seseorang memiliki aqidah atau keimanan yang kuat maka dia akan mejadi umat 

yang sangan kuat keimanannya dalam beragama. 

2) Ibadah 

  Secara bahasa ibadah diambil dari kata    عبادة –يعبد  -عبد  yang berarti 

penghambaan. Sedangkan pengertian ibadah secara syar’i adalah segala aktifitas 

manusia yang dilakukan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah  guna 

memperoleh ridho dariNya. 

  Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang selalu akan dijadikan sebagai 

pedoman dalam kehidupan untuk menuju kehidupan yang bahagia. Allah telah 

menjelaskan dalam firmannya bahwa tujuan Allah dalam menciptakan manusia 

adalah untuk beribadah kepadaNya. Ibadah, pada dasarnya merupakan sebuah 

bentuk penghambaan kepada Allah SWT (Syarbini & Jamhari, 2012: 18). Sesuai 

dengan firmanNya dalam AlQur’an surat Adz-Dzariyat: 56 yang berbunyi: 

٥٦اذلاريات:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ  

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan  jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepadaKu”  (Departemen Agama RI, 2013: 523) 

 Maka dengan ini Al-Qur’an menuntun manusia agar setiap waktu yang 

dimilikinya terlewatkan dengan ada sisi nilai ibadah didalamnya. Dengan luasnya 

makna ibadah yang terkandung maka segala aktifitas yang dilakukan oleh 

manusia yang selama dilakukannya sesuai dengan ketentuan Allah dan karena 

Allah maka kegiatan tersebut termasuk kedalam ibadah. Begitu pula belajar, 

apabila dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan dan diniatkan untuk 
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mecari ridho Allah maka akan dapat ditemukan nilai ibadahnya dalam kegiatan 

belajar tersebut. 

3) Akhlaq 

  Akhlaq merupakan bentuk nyata dari aqidah dan ibadah, yang dimana 

apabila diibaratkan akhlaq merupakan buah dari aqidah yang kuat yang ditopang 

oleh kegiatan ibadah yang kuat pula kedalam kehidupannya (Syarbini & Jamhari, 

2012: 19-20). 

  Akhlaq secara bahasa adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 

sopan santun maka dengan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa 

akhlaq adalah hasil dari aqidah dan ibadah dalam  bentuk tingkah laku atau budi 

pekerti (Syarbini & Jamhari 2012: 20). 

  Didalam Al-Qur’an  jelaskan pula bagaimanakah seharusnya akhlak 

seorang hamba kepada Allah (hablumminallah), akhlak seorang manusia terhadap 

sesama manusia (hablumminannaas) dan akhlak manusia terhadap alam semesta 

(hablummninal alam). 

4)  Hukum 

  Di dalam  al-Qur’an dijelaskan pula tentang hukum-hukum yang mengatur 

tentang bagaimanakah seharusnya keberlangsungan  kehidupan  manusia. 

Diantaranya seperti hukum-hukum pernikahan (munakahat), qishas, dan hudud. 

Seperti contoh yang terdapat dalam surat almaidah ayat 38, yang berbunyi:  

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ

٣٨املائدة:  َّ ٰى  ٰر ٰذ  
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Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempun yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka krjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Departemen 

Agama RI, 2013:114) 

5) Kisah 

   Al-Qur’an juga menjelaskan tentang kisah-kisah kaum sebelumnya 

(sebelum diturunkannya al-Qur’an).Baik itu kaum yang beriman atau tidak 

(Syarbini & Jamhari, 2012: 27). 

  Salah satu kisah yang disebutkan didalamnya dalah kisah tentang raja 

Fir’aun, raja yang sangat dzalim yang memerintahkan kaumnya untuk mementang 

firman-firman Allah. Dia mengakui bahwa dirinya adalah Rabb 

(penguasa/pembuat alam). 

  Adapun salah satu contoh surat yang menkhabarkan tentang kisah 

adalah surat yunus ayat 75, yang berbunyi: 

 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ

٧٥يونس:  َّ  مس خس حس جس  

 Artinya: “kemudian setelah Rasul-rasul itu kami utus Musa dan Harun 

kepada Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan membawa tanda-tanda 

(mukjizat-mukjizat) kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah 

orang-orang yang berdosa.” (Departemen Agama RI, 2013: 217)  

c. Fungsi Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan kitabullah yang selalu dipelihara dari masa ke masa. 

Adapun fungsi dari al-Qur’an diantaranya: 
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1) Menjadi bukti akan kebenaran Rasulullah SAW 

2) Menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Adapun petunjuk yang 

dimaksudkan adalah petunjuk agama atau syari’at 

3) Sebagai mukjizat Rasulullah SAW untuk membuktikan kenabian dan 

kerasulan beliau. 

4) Sebagai hidayah (shihab, 2007: 36) 

 Dari beberapa fungsi atau tujuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk mencapai kehidupan yang baik serta untuk mendapatkan kebahagiaan 

didunia dan akhirat maka seseorang harus senantiasa menjadikan Al-Qur’an 

sebagai pedoman baginya. 

 

 

3. Tafsir 

 Pembahasan tafsir merupakan hal yang penting, hal itu dikarenakan 

kebutuhan umat manusia akan petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur’an untuk 

menjalani kehidupan di dunia ini serta untuk menjadikan sebagai bekal di 

kehidupan akhir kelak. Memahami kandungan Al-Qur’an merupakan kewajiban 

sekaligus kebutuhan, sebab hanya dengan pemahaman Al-Qur’an dapat di 

implementasikan, dalam konteks inilah kehadiran sebuah tafsir terasa sangat di 

perlukan, terlebih lagi Al-Qur’an mengandung banyak hal yang belum terjabar, 

bersifat umum dan sebagainya. 

 Tafsir secara etimologi  berasal dari kata fassara yang dapat di artikan 

sebagai keterangan atau penjelasan yang menerangkan maksud dari suatu lafadz 

(al-Baghdadi, 2007: 45). 
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Sedangkan pengertian tafsir secara terminologi adalah “ilmu untuk 

memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk 

menerangkan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah-

hikmahnya” (Muhammad,  juz 1: 13). 

 Pertumbuhan tafsir al-Qur’an dimulai sejak masa Rasululah SAW. Pada 

masa beliau tidak ada seorangpun dari golongan sahabat  yang berani menafsirkan 

al-Qur’an. Rasulullah sebagai al-Mufassir al-Awwal (penafsir pertama). Beliau 

memahami al-Qur’an secara global dan terperinci, karena telah menjadi kewajiban 

bagi beliau sebagai seorang rasul untuk menjelaskan Al-Qur’an kepada para 

sahabat dan umatnya. 

 Setelah Rasulullah wafat para sahabat mengambil peran sebagai penafsir 

Al-Qur’an, diantara sahabat tersebut adalah: Abu Bakar, Umar bin Khattab, 

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Abbas, Ubay 

bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Asy’ari, Abdullah bin Zubair, Abu 

Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar dan Sayyidah Aisyah ra. 

 Penafsiran  dari para sahabat tersebut sangat diterima baik oleh para ulama’ 

tabi’in di berbagai daerah islam yang menyebabkan munculnya kelompok-

kelompok ahli tafsir di Makkah, Madinah dan Iraq. 

 Setelah golongan sahabat dan tabi’in, selanjutnya diteruskan oleh generasi 

Tabi’in Tabi’it, mereka mngumpulkan semua pendapat-pendapat yang telah ada 

sebelumnya. Perkembangan tafir al-Qur’an dapat dikelompokkan dalam beberapa 

periode, diantaranya: 

1) Periode Ulama’ Mutaqaddimin (abad 3-8 Hijriyah/9-13Masehi) 
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 Periode Mutaqaddimin adalah masa penulis tafsir dari gelombang pertama, 

yang mulai memisahkan antara tafsir dan hadits. Generasi Mutaqaddimin adalah 

generasi ketiga setelah generasi pertama yakni Nabi dan Sahabat dan generasi 

kedua yakni tabi’in dan tabi’it tabi’in yang mana kedua generasi gtersebut belum 

memisahkan antara tafsir dan hadits (Baidan, 2003: 13) 

 Keutamaan tafsir pada masa ini adalah disebutkannya sanad dari tabi’in, 

sahabat, sampai Rasulullah saw (Baidan, 2003: 14). Adapun sumber-sumber yang 

digunakan pada masa Mutaqaddimin adalah al-Qur’an, hadits nabi, riwayat para 

sahabat, riwayat parna tabi’in, riwayat para tabi’in tabi’it, cerita ahli kitab dan 

ijtihad atau istinbad ulama’ mufassir (Baidan, 2003: 14). 

 

2) Periode Ulama’ Mutaakhirin (abad 9-12Hijriyah/13-19Masehi) 

 Periode mutaakhirin ialah generasi kedua yang menulis tafsir secara 

terpisah dari hadits. Adapun sebagian besar sumber tafsir yang digunakan para 

mufassir mutaakhirin  adalah tafsir-tafsir mutaqaddimin yang kemudian 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa mutaakhirin. 

 Adapun ulama’-ulama’ mufassir mutaakhirin diantaranya adalah: al-

BAidawi, Fakhruddin al-Razi, Imam Ibrahim bin Umar al-Biqa’I dan Imam al-

Alusi (Baidan, 2003: 19). 

3) Periode Ulama’ Modern (abad 14 Hijriyah/19 Masehi sampai sekarang) 

 Yang dimaksud dengan periode modern ialah sejak dimulainya gerakan 

modernisasi islam di mesir oleh Jamaluddin al-Afghani (125 H/1838M – 1314 

H/1896M) dan murid beliau Muhammad Abduh (1266 H/1845M – 
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1323H/1905M), di Pakistan oleh Muhammad Iqbal (1878-1938), di India oleh 

Sayyid Ahmad Khan (1817-1989), dan di Negara Indonesia oleh Cokroaminoto 

dengan serikat Islamnya, K.H Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy’ari dan Syaikh 

Sulaiman ar-Rasuli di Sumatra (Baidan, 2003: 20). Dalam menafsirkan ayat al-

Qur’an ulama’ mufassir pada periode modern ini selalu mengaitkan ayat-ayat al-

Qur’an dan ajarannya dengan keadaan sosial masyarakat (Baidan, 2003: 20)  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan sumber-sumber yang telah terkumpul dan analisis surat Al-

‘Alaq ayat 1-5 menurut tafsir al-Misbah yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Materi pembelajaran yang terdapat pada surat Al-‘Alaq ialah materi 

penanaman ketauhidan pada pribadi peserta didik, terbukti dengan ayat 

pertama yang diperintahkannya menyebut asma Allah terlebih dahulu 

sebelum memulai segala hal dan kegiatan yang dilakukan tersebut 

ditujukan hanya semata-mata karena Allah. 

2. Metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan menurut surat Al-‘Alaq 

ayat 1-5 adalah metode pengulangan, hal ini dapat dibuktikan dengan 

adanya perintah membaca yang disebutkan sebanyak dua kali, yakni pada 

ayat pertama dan ayat kedua. Karena dengan adanya pengulangan materi 

pembelajaran maka peserta didik mampu meningkatkan tingkat 

pemahamannya dan akan lebih merekat pada ingatan peserta didik. 

3. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan surat Al-‘Alaq ayat 1-5 adalah 

startegi inquri, terbukti dengan adanya perintah membaca pada ayat 

tersebut, karena dengan membaca siswa dapat menemukan pengetahuan-

pengetahuan baru serta mampu menemukan hal-hal yang akan 

dipertanyakan dan hal-hal yang akan menjadi jawaban. Namun dalam 

pelaksanaan strategi inquri ini  akan membutuhkan waktu yang lama,   
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sehingga startegi ini kurang sesuai apabila di aplikasikan pada 

pembelajaran yang memiliki sedikit waktu. 

B. SARAN 

Berdasarkan kajian diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penting bagi setiap umat islam untuk senantiasa membaca Al-Qur’an dan 

memahami Al-Qur’an guna menjadikannya sebagai pedoman dalam 

kehidupan, karena dengan membaca dan memahaminya kita akan 

memiliki banyak keutamaan dan tidak akan pernah merasa rugi walaupun 

Al-Qur’an tersebut dibaca berulang-ulang kali.  

2. Bagi kita seorang pelajar  generasi penerus  agama dan bangsa hendaknya 

senantiasa memanfaatkan waktu yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang 

bernilai positif semisal dengan membaca, karena dengan membaca kita 

dapat menambah wawasan yang telah dimiliki dan tidak akan pernah 

merasa rugi selama apa yang dibaca merupakan hal-hal yang bernilai 

positif. 

3. Sebagai seorang pendidik hendaknya mempersiapkan dengan baik 

sebelum menyampaikan materi kepada peserta didik baik dari segi materi, 

startegi, dan metode dalam penyampaian materi, sehingga peserta didik 

dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. 
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