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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala pemilik segala ilmu pengetahuan 

baik bersifat duniawi maupun ukhrawi dengan segala metodenya sebagai nikmat yang tidak akan 

dapat terhitung oleh manusia sebagai makhluk-Nya yang memiliki banyak kekurangan dan 

kelemahan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam pembawa syari’at yang sempurna sebagai duta dari Yang Maha Mengetahui (Allah 

Subhanahu wa Ta’ala) untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui pendidikannya kepada 

manusia dari segala aspek pengetahuan duniawi dan ukhrawi dengan al-Quran sebagai landasan 

yang utama dalam pendidikan Islam. Keselamatan juga semoga dilimpahkan kepada 

keluarganya, para sahabatnya serta ummatnya yang senantiasa konsisten terhadap ajarannya.

Islam sebagai agama yang paripurna dan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala memiliki keistimewaan tersendiri dalam pengajarannya kepada manusia. 

Ia tidak hanya memberikan pengajaran saja tetapi juga lengkap dengan metodenya.

Untuk mencapai pendidikan Islam yang sempurna, metode yang dilakukan oleh 

Rasulallah terangkum dalam al-Quran dan Haditsnya kemudian dipraktekkan oleh Rasulallah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam (awalnya) kepada para sahabatnya dengan metode yang bervariasi 

baik melalui perkataan, perbuatan maupun persetujuannya kepada suatu perilaku sahabatnya. 

Lalu, apa saja metode pengajaran yang terdapat dalam al-Quran itu? Melalui makalah ini penulis 

berusaha menjelaskannya sekemampuan menurut ilmu yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan baik yang diketahui oleh 

dirinya sendiri maupun tidak dan ini membutuhkan perhatian dari orang lain sebagai bentuk 

saling menasihati dalam kebenaran (tawashau bil haq), oleh karena itu penulis berharap ada 

saran dan kritik dari pembaca bilamana dalam makalah ini ada suatu kesalahan atau kekurangan. 

Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala kami memohon perlindungan dan 

ampunan dari segala kekhilafan. Aamiin.

Tasikmalaya, 21 Maret 2010

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah “segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan 

pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak 

didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan menjadi bagian dari kepribadian 

anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi 

masyarakat” (Al-Attas:1984).

Dalam kaitannya dengan Islam, maka ada tiga istilah umum yang sering digunakan dalam 

pendidikan, yaitu : at-Tarbiyyah (pengetahuan tentang ar-Rabb), at-Ta’lim (ilmu teoritik, 

kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai ilmiah), dan at-Ta’dib (integrasi ilmu dan amal).

Sedangkan tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup 

muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT agar mereka 

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.

Tujuan pendidikan Islam tersebut dikemas oleh lembaga pendidikan Islam dan 

direncanakan dengan teratur dalam sistem kurikulum dengan silabusnya sebagai penjabaran isi 

ajaran pokok Islam. Secara ringkas, isi kurikulum pendidikan Islam bila berdasarkan Qs. 

Fushshilat [41] ayat 53 mengandung tiga hal pokok, yaitu: 1) berorientasikan pada ketuhanan, 

yang berpijak pada wahyu Ilahi; 2) berorientasikan pada kemanusiaan, yang berpijak pada ayat-

ayat anfusi, dan; 3) berorientasikan pada kealaman, yang berpijak pada ayat-ayat afaqi. Ketiga isi 

kurikulum ini disampaikan dengan terpadu, tanpa adanya pemisahan, misalnya apabila 

membicarakan masalah sifat-Nya, hal ini terkait dengan relasi Tuhan dengan manusia atau alam.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut diatas, tentunya dibutuhkan metode yang efektif 

dan tepat untuk dipakai dalam proses pengajaran. Metode disini mengemukakan bagaimana 

mengolah, menyusun dan menyajikan materi pendidikan Islam, agar materi pendidikan Islam 

tersebut dapat dengan mudah diterima dan dimiliki oleh anak didik. Dalam pendidikan Islam 

metode pendidikan ini disebut dengan istilah “Thariqatut Tarbiyah” atau “Thariqatur Tahzib”.

Berbagai metode pendidikan yang sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa, dan 

membangkitkan semangat, juga mampu menggugah umat manusia untuk membuka hati 

menerima tuntunan Allah terdapat dalam sumbernya yang hak, yaitu Al-Quran dan Hadits.

Diantara metode pendidikan yang terdapat dalam al-Quran adalah metode teladan, 

metode kisah-kisah (bercerita), dan metode nasihat sebagaimana akan dijelaskan pada 

pembahasan yang akan datang.
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BAB II

PEMBAHASAN

Metode berasal dari bahasa Latin “Meta” yang berarti melalui dan “Hodos” yang berarti 

jalan atau ke atau cara ke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:740), metode yaitu 

cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan 

yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam bahasa Arab metode disebut “Thariqah” artinya 

jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut Istilah ialah 

suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita. Kata “Metode” disini diartikan secara luas, 

karena mengajar adalah salah satu bentuk upaya mendidik, maka metode yang dimaksud disini 

mencakup juga metode mengajar.

Sebagaimana dalam beberapa ayat al-Qur’an, metode memiliki kaitan yang amat luas. 

Thariqah atau metode yang digunakan tersebut, terkadang di dalam al-Qur’an, dilihat dari segi 

objeknya, sifatnya, fungsinya, akibatnya dan sebagainya. Hal ini berarti didalam al-Qur’an 

terdapat perhatian yang luar biasa tinggi. Dan dengan demikian al-Qur’an lebih menunjukannya 

dengan isyarat-isyarat yang memungkinkan dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut. Akan 

tetapi, dalam hal ini al-Qur’an tidak menunjukan arti dari metode pendidikan secara tersurat, 

akan tetapi tersirat, hal ini karena memang al-Qur’an bukan ilmu pengetahuan tentang metode. 

Dan pemahaman sangat dituntut dalam menemukan pengertian yang macam-macam. Beberapa 

metode pendidikan Islam yang terdapat dalam al-Quran, antara lain:

1. Metode Suri Tauladan (uswah)

Metode suri tauladan didalam mendidik adalah teknik pendidikan yang paling baik untuk 

diterapkan, mengingat metode ini digunakan secara terus menerus berkelanjutan (istimrar) 

dalam setiap ruang dan waktu. Metode suri tauladan ini diantaranya terdapat dalam al-Quran 

surat Al-Maidah (5) : 67. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

                                            

                       

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu 
kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah 
memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang kafir.
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Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulallah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diperintahkan 

untuk menyampaikan seluruh amanat Allah yang telah disampaikan kepadanya dengan tanpa 

harus takut akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Kata risalah dengan 

tunggal atau jamak memiliki arti menyembunyikan sebagian sama dengan menyembunyikan 

semuanya.1

Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir-nya menjelaskan bahwa :

Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini, bahwa telah menceritakan 
kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari 
Ismail, dari Asy-Sya’bi, dari Masruq, dari Siti Aisyah r.a. yang mengatakan, 
“Barangsiapa yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa 
yang diturunkan Allah kepadanya, sesungguhnya dia telah berdusta,” seraya 
membacakan Firman-Nya (yang artinya) “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu” (Qs. Al-Maidah/5:67) hingga akhir ayat.2

Secara tersirat, ayat ini memerintahkan kepada ummat manusia untuk meniru akhlak 

Rasullallah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam selaku utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

setiap perbuatannya mendapat bimbingan dari-Nya, bahkan secara terang Allah menegaskan 

bahwa didalam diri Rasulallah itu ada suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta’ala 

berfirman :

                                               

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab/33:21)

Lebih lanjut, al-Qur’an menjelaskan Akhlak nabi Muhammad dalam bentuk tingkah laku. 

Misalnya dalam surat al Fath (48): 29:

                                          

                                       

                                   

                                        

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah 
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat 
mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka 
tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat 

                                                
1 Lihat Tafsir Jalalain
2 Lihat Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, Sinar Baru Algensindo, hlm. 562
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dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka 
tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas 
pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah 
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara 
mereka ampunan dan pahala yang besar.

Hal ini menandakan bahwa dalam dunia pendidikan seorang figur yang baik harus ada. 

Dalam hal ini tentunya seorang guru harus memiliki figur yang baik yang mana bisa di 

contoh oleh murid atau anak didiknya.

2. Metode Kisah-kisah (Bercerita)

Didalam al-Qur’an selain terdapat nama suatu surat, yaitu surat al-Qasas yang berarti 

cerita-cerita atau kisah-kisah, juga kata kisah tersebut diulang pada ayat-ayat yang lainnya. 

Kisah-kisah sebagai metode pendidikan, tenyata memiliki daya tarik yang dapat 

menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah tersebut, dan menyadari pengaruhnya 

yang sangat besar.

Sebagai contoh, dalam Q.S Al Qashash (28) : 76-81, Allah memberi pelajaran contoh 

bagi orang yang tercela:

                                 

                                                

                                 

                                         

                                          

                                      

                                     

                                     

                                     

        



Metode Pengajaran Dalam Persfektif Al-Quran
(Metode Suri Tauladan, Kisah-kisah dan Nasihat)

5

76. Sesungguhnya Karun3 adalah Termasuk kaum Musa, Maka ia Berlaku aniaya terhadap 
mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-
kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika 
kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". 77. Dan carilah pada apa yang 
telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 78. 
Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". 
dan Apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-
umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? dan 
tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. 79. 
Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. berkatalah orang-orang 
yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang 
telah diberikan kepada Karun; Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan 
yang besar". 80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang 
besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- orang yang sabar". 81. 
Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya 
suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan Tiadalah ia Termasuk 
orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah (Karun) yang terdapat dalam Qs. Al Qashash 

(28) : 76-81 tersebut diatas sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam 

Tafsirnya (Tafsir Jalalain) adalah sebagai berikut:

1. Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat takabur, sombong (membanggakan diri), 

merasa paling banyak hartanya. (Ayat 76).

2. Hendaklah orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala menggunakan 

hartanya untuk banyak melakukan amal shaleh dan berusaha dengan hartanya itu untuk 

mendapatkan akhirat serta tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat yang pada 

akhirnya akan mendapatkan hukuman dari-Nya. (Ayat 77)

3. Pada hakikatnya semua harta yang didapatkan oleh manusia bukanlah semata-mata dari 

hasil kerjanya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala, karenanya tidaklah 

pantas bagi manusia berharap mendapatkan kesenangan duniawi yang pada akhirnya 

akan mencelakakan dirinya diakhirat. (Ayat 78-79).

4. Bagi orang yang berilmu, perbuatan-perbuatan seperti diatas (takabur, merasa paling 

banyak hartanya) sebagaimana yang dilakukan oleh Karun hanyalah kecelakaan yang 

kelak akan menimpanya diakhirat. (Ayat 80)

                                                
3 Karun adalah salah seorang anak paman Nabi Musa a.s.
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5. Allah akan membinasakan manusia yang tercela sebagaimana kaum terdahulu dan tidak 

akan ada yang dapat menolongnya seorang pun. (Ayat 81).   

Cerita ataupun kisah seperti di atas bisa dijadikan contoh dari teknik pendidikan. Allah 

menggunakan berbagai cerita; cerita sejarah faktual yang menampilkan suatu tokoh 

kehidupan manusia yang dimaksudkan agar manusia bisa berfikir dan mengambil pelajaran 

dari kisah tersebut.

Selain dari ayat diatas, untuk maksud dan tujuan cerita banyak ayat al-Qur'an 

mengungkapkan kisah sebagai hikmah (pelajaran) bagi pembacanya atau siswa secara 

khususnya, Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah (2): 30-39 misalnya, berisi tentang dialog 

antara Allah dan Malaikat.

                                               

                                            

                                       

                                            

                                       

                                                

                                              

                                              

                                                 

                                            

                                      

                 

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui." 31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 
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"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 
benar!" 32. Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana." 33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada 
mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama 
benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya 
aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa 
yang kamu sembunyikan?" 34. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur 
dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir. 35. Dan Kami berfirman: "Hai 
Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya 
yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, 
yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim. 36. Lalu keduanya 
digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami 
berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu 
ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." 37. 
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima 
taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 38. Kami 
berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku 
kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran 
atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". 39. Adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam kisah ini, Allah bermaksud mengungkapkan bahwa khalifah dimuka bumi ini 

adalah dari jenis manusia. Malaikat dengan sikap protes kurang sejalan dengan kehendak 

Allah. Akan tetapi setelah manusia diberi pengajaran oleh Allah barulah malaikat mengikuti 

kekhalifahan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki potensi untuk dididik sehingga dapat 

tampil sebagai pemimpin dimuka bumi.

Kisah-kisah lain yang terdapat dalam al-Quran antara lain:

a. Kisah Ashabul Kahfi (penghuni surga), bertujuan untuk membentuk generasi yang 

beriman kepada Allah, cinta kepada tauhid dan benci kepada kemusyrikan.

b. Kisah Nabi Isa , bertujuan untuk menjelaskan bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu 

wa Ta’ala dan bukan Anak Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana anggapan kaum 

nasrani.

c. Kisah Yusuf, diantara tujuannya adalah untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi 

pergaulan campur aduk antara laki-laki dan perempuan sebab akan memberi akibat yang 

sangat jelek.

d. Kisah Yunus, bertujuan agar kita selalu beristianah (meminta pertolongan) hanya kepada 

Allah Subhanahu wa Ta’ala saja, lebih-lebih ketika di timpa musibah. Kisah orang-orang 

yang terperangkap dalam gua. Diambil hikmahnya yaitu agar kita hanya bertawasul 



Metode Pengajaran Dalam Persfektif Al-Quran
(Metode Suri Tauladan, Kisah-kisah dan Nasihat)

8

kepada Allah dengan amal-amal shalehnya. Seperti membantu orang tua, menjauhi zina 

karena Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Demikian adalah contoh dari kisah yang dapat diangkat menjadi metode pengajaran 

dalam pendidikan Islam. Pendidik dapat menggali hikmah dibalik kisah tersebut dan 

menyampaikainya kepada peserta didik. Dan kedua kisah diatas adalah contoh metode 

pendidikan Allah melalui kisah al-Qur’an dalam aspek keimanan dan akhlak.

3. Metode Nasihat

Al-Qur’an juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan 

manusia kepada ide yang dikehendakinya. Hal demikian kemudian dikenal dengan nasihat. 

Akan tetapi nasihat yang disampaikannya selalu disertai dengan panutan/teladan si pemberi 

atau penyampai nasihat tersebut.

Diantara ayat-ayat tersebut ada yang berkaitan dengan nasihat para nabi terhadap 

kaumnya. Sebagaimana Nabi Saleh menasihati kaumnya dalam Q.S. al-A’raf (7) : 79

                                            

Maka Shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku Sesungguhnya aku telah 
menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasehat kepadamu, 
tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat".

Pada ayat ini, nasihat diberikan kepada satu kaum yang terlihat melanggar perintah Allah. 

Kaum tersebut terkena bencana karena tidak mengindahkan nasihat tersebut. Nasihat pada 

umumnya diberikan kepada orang yang menyimpang. Jika nasihat ini dikaitkan dengan 

dengan metode, maka menurut al-Qur’an metode itu hanya diberikan kepada mereka yang 

melanggar peraturan, dengan demikian, metode nasihat tampaknya lebih ditunjukan kepada 

murid-murid atau peserta didik yang malanggar peraturan. Ini menunjukan dasar fisikologis 

yang kuat karena pada umumnya orang tidak menyenangi nasihat, apabila nasihat itu 

ditunjukan kepada pribadi tertentu.

Nasihat juga menunjukan perbedaan antara yang memberi nasihat dengan yang 

dinasihati. Yang menasihati berada pada posisi lebih tinggi. Lebih-lebih bila nasihat tersebut 

datang dari orang yang tidak disukai, maka tidak akan banyak artinya. Berbeda bila nasihat 

diberikan oleh orang yang disukai secara obyektif, mereka justru meminta nasihat atau lebih 

senang dinasihati. Nampaknya nasihat harus lebih dahulu didasarkan kepada kepribadian 

pemberi nasihat.
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Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku telah 
menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasehat 
kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

Inti dari persoalan ayat ini sama dengan ayat sebelumnya. Perbedaan terletak pada yang 

memberi nasihat, yaitu Nabi Syu’aeb. 

Nasihat juga bisa datang dari bawah ke atas dengan dua kemungkinan. Kemungkinan 

pertama yang menasihati lebih baik dari yang dinasihati, seperti nabi Ibrahim menasihati 

ayahnya, Azar yang menyembah dan pembuat berhala. Yang kedua, yang menasihati lebih 

buruk dari yang dinasihati, seperti putra putri nabi Yakub yang berniat jahat pada saudaranya 

yaitu nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

                              

Mereka berkata: "Wahai ayah Kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai Kami terhadap 

Yusuf, Padahal Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.

(Qs. Yusuf/12:11)

Dengan demikian nasihat, bisa saja digunakan untuk tujuan-tujuan kurang baik, namun 

ini jarang terjadi. Yang banyak dilakukan adalah nasihat tersebut sasarannya adalah 

timbulnya kesadaran pada orang yang dinasihati. Ini bisa dilihat pada apa yang dilakukan 

oleh Lukmanul Hakim kepada putranya sebagaimana dijelaskandalam Qs. Luqman/31:13-19. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :
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13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 
kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 14. Dan Kami 
perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 
mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam 
dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu 
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan. 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus 
lagi Maha mengetahui. 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk 
hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 
seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan manusia untuk senantiasa saling 

menasihati pada kebenaran dengan penuh kesabaran sebagaimana tercantum dalam             

Qs. Al-Ashr ayat 3.

…                       

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa al-Qur’an secara eksplisit menggunakan nasihat 

sebagai salah satu cara untuk menyampaikan suatu ajaran. Karenanya sebagai metode 

pengajaran, nasihat dapat dilakukan.
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BAB III

SIMPULAN

Untuk mencapai tujuan pendidikan khususnya pendidikan Islam (Tarbiyyah 

Islamiyah), dibutuhkan metode yang efektif dan tepat untuk dipakai dalam proses pengajaran. 

Metode pendidikan yang dapat menyentuh perasaan, mendidik jiwa, dan membangkitkan 

semangat, juga mampu menggugah siswa membuka hati untuk menerima pengajaran sehingga 

tujuan pendidikan yang telah direncanakan tercapai. 

Di dalam al-Qur’an sangat banyak sekali metode pengajaran yang Allah Subhanahu wa 

Ta’ala contohkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh ayat sebagaimana telah dijelaskan 

dalam pembahasan di atas, seperti metode suri tauladan (uswah), kisah-kisah (cerita) dan nasihat 

serta metode-metode lainnya yang tidak dijelaskan dalam makalah ini.

Al-Qur’an sebagai sumber utama pedoman manusia dalam segala tingkah laku tidak akan 

pernah habis bila digali isinya. Demikian juga mengenai masalah metode pendidikan Islam ini 

masih bisa dikembangkan lebih lanjut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan Islam atau tarbiyyah 

Islamiyah, masalah metode mendapat perhatian yang sangat besar. Al-Qur’an dan Hadits sebagai 

sumbangan ajaran Islam berisi prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang dapat difahami dan 

diinterpretasikan menjadi konsep metode yang bisa diterapkan.
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