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NILAI-NILAI PENDIDIKAN
DALAM SURAT MARYAM (19) AYAT 41-47

Oleh: Musthofa1

Abstrak
Al Qur’an seharusnya menjadi rujukan utama bagi kaum Muslimin dan menjadi pedoman
hidup (minhajul al hayah) dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang terus menerus
berubah, mengingat al Qur’an itu mudah dimengerti dan dihayati. Al Qur’an sebagai
pedoman hidup mengandung ajaran yang sumuliyah (universal) dan alamiyah. Universalitas
ajaran Islam ini mendorong para ilmuan Muslim untuk menggali dan menelaah kembali apa
saja yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah yang berkenaan dengan pendidikan
(terutama yang terkait dengan karakteristik pendidik, azas dan metode pendidikan) yang
tersirat dalam Qs. Maryam ayat 41 – 47. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di
dalamnya, dapat membantu dalam menyempurnakan teori-teori pendidikan yang telah ada.
Dan dalam penyelenggarakan pendidiakan Agama harus betul-betul dilandasi dengan Iman,
Jujur dalam menyampaikan ilmu sebagai azas pendidikan, wawasan ilmu yang luas,
mempunyai kesabaran, mengerti metode yang dipegunakan dan senantiasa membaca do’a
serta menyerahkan kepada Allah SWT segala usaha yang dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Nilai-nilai Pendidikan, Surat Maryam

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang mengajarkan mengenai ketuhanan, alam
semesta (makro kosmos) dan manusia (mikro kosmos) dalam hubungannya sebagai
individu maupun kelompok. Sebagaimana menurut Oemar Muhammad al Thoumy
al Syaibany (1979:182), Agama Islam pada hakikatnya merupakan konsep hidup
insani dalam hubungannya dengan Tuhan, jagat raya, pribadi dan kelompok
masyarakat, juga merupakan pendidikan yang paling baik terhadap hati nurani
(dhamir) insani, juga untuk mendidik akhlak, perasaan dan emosi dalam
menyelesaikan masalah hidup insani”.

Sebagai suatu ajaran, Islam berdasarkan kepada kitab suci al Qur’an yang
diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat yang kekal
dan mengarahkan manusia ke jalan yang lurus (shirath al mustaqim), serta
memberikan keterbukaan untuk ditelaah dan digali lewat sarana dan metode serta
berbagai disiplin ilmu.

Pendidikan merupakan inti dan misi dari pengembangan ajaran Islam,
khususnya dalam pengembangan aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu,
pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi dakwah Rasulullah
SAW. (A.M. Saefuddin, 1993:110). Dengan demikian, hakikat, tujuan serta nilai-
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nilai yang terkandung dalam pesan-pesan pendidikan merupakan keharusan untuk
selalu merujuk pada petunjuk-petunjuk ajaran Islam.

Ilmuan Muslim sekarang ini berusaha secara terus menerus melakukan
berbagai terobosan dalam pendidikan, yang meletakkan dan menempatkan
“manusia” sebagai agen perubahan (taghyir) dan pelaku (subyek) serta penggerak
(motor) kehidupan yang mampu mengendalikan dan mengarahkan perubahan
tersebut. Membantu membebaskan manusia dari budaya yang cenderung eksklusif
dan serba naïf serta membosankan, serta otoriter yang serba mendikte dan
memerintah, budaya seperti ini dapat mematikan daya kritis dan kreatif manusia.
Budaya tersebut muncul dikarenakan pendidikan lebih banyak berorientasi pada
dimensi (material) lahiriah. Syafi’I Ma’arif (1993:148), terkait dengan ini dia
berpendapat bahwa: Aspek lain yang belum banyak tersentuh dalam pendidikan
sehubungan dengan kepentingan manusia yaitu dimensi spiritual (transenden) yang
memungkinkan manusia dapat berdialog secara lebih dekat dengan Zat Yang Maha
Mutlak, yang akan memberikan makna dan perubahan yang sangat mendasar pada
kegiatan pendidikan khususnya dan kegiatan kemanusiaan pada umumnya”.

Al Qur’an Surat Maryam ayat 41-47 memberikan konsep atau nilai-nilai
dalam pendidikan Islam, isyarat-isyarat tentang pendidik yang mempunyai
kualifikasi kedewasaan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Ayat al Qur’an
tersebut walaupun tidak secara eksplisit membahas tentang karakteristik/ sifat-sifat
kepribadian pendidik, tetapi substansinya (ruhnya) dapat dijadikan landasan dalam
membentuk kepribadian pendidik, sehingga tujuan pendidikan untuk beribadah dan
kesempurnaan insani yaitu kebahagian dunia dan akhirat dapat tercapai secara
optimal.

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN ISLAM

Istilah Pendidikan dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa latin
educare berarti memasukkan sesuatu, maksudnya memasukkan ilmu ke kepala
seseorang, jadi disini ada tiga hal yang terlibat yaitu ilmu, proses memasukkan dan
kepala orang. (Hasan Langgulung, 2003:3).

Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang biasa dipergunakan dalam
pengertian pendidikan yaitu Ta’lim, al Tarbiyah dan al Ta’dib. (Hasan Langgulung,
2003:3). Pertama, mempergunakan kata Ta’lim asal kata ‘allama yang berarti
pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan
keterampilan. (Ibn Manzhur, 1992, Juz 9:379). Sebagaimana dengan firman Allah
SWT (Qs. 2: 31), yang artinya,

”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!" (QS. Al Baqarah [2] : 31)

Menurut al Attas (Dikutip dari Hasan Langgulung, 2003:3, bahwa kata
Ta’lim hanya berarti pengajaran, jadi lebih sempit dari pendidikan. Dengan kata lain,
pengertian Ta’lim hanya sebatas proses pentransferan antar manusia seperangkat
nilai secara kognitif dan psikomotorik tanpa nilai afektif. Tetapi menurut Abdul
Fatah Jalal, pegertian kata Ta’lim secara inplisit juga menanamkan aspek afektif,
karena pengertian Ta’lim juga menekankan pada prilaku yang baik (akhlaq al
karimah).(Abdul Fatah Jalal,1988:30). Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalm
(QS. 10:5), yang artinya,

”Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu,
supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak
menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-
tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. (QS. Yunus
[10]: 5)

Menurut Abdul Fatah Jalal (1988:30), makna ayat diatas adalah akan
berpencaran ilmu-ilmu lain bagi kemaslahatan manusia sendiri, tanpa terlepas pada
nilai Ilahiyah dan bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan untuk
sampai ke tujuan itu, al Ta’lim merupakan proses yang terus-menerus semenjak
manusia lahir hingga meninggalkan dunia fana.

Kedua, mempergunakan kata al Tarbiyah seperti Firman Allah SWT (Qs.
17:24) yang Artinya,

”Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan
dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al Isrâ [17]: 24)

Kata al Tarbiyah dari asal kata rabba yang berarti mengasuh, mendidik dan
memelihara. Secara esensial, kata al Tarbiyah mengabdung dua makna, yaitu (1),
Merupakan proses transformasi sesuatu sampai pada batas kesempurnaan
(kedewassaan) dan dilakukan secara bertahap. Asumsi ini berdasarkan bahwa
manusia lahir dengan tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah SWT memberikan
potensi pendengaran, penglihatan dan hati agar mampu menerima sesuatu pengaruh
dari luar dirinya. Sebagaimana firman Allah (Qs.16 :78), yang artinya:
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”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati, agar kamu bersyukur." (QS. An Nahl [16:78)

Juga, terdapat dalam kisah Nabi Adam yang pada awalnya tidak memiliki
kemampuan apapun, tetapi setelah ia menerima pelajaran dari Allah SWT, Nabi
Adam mampu menyebutkan nama-nama benda dan lainnya yang malaikat sendiri
tidak mengetahui akan hal itu (Qs. 2: 31) yang artinya:

”Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman:
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar
orang-orang yang benar!" (QS. Al Baqarah [2]: 31)

Ketiga, mempergunakan kata al Ta’dib, seperti Hadits Rasulullah SAW
yang diriwayatkan oleh Ibnu Sam’ani dari Ibnu Mas’ud yang artinya,” Allah
mendidikku, maka Ia memberikan kepedakku sebaik-baik pendidikan”. kata al
Ta’dib merupakan masdar dari addab, yang bermakna sebagai proses mendidik yang
lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta
didik. Orientasi kata al Ta’dib lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi
muslim yang berakhlak mulia. Juga, kata al Ta’dib mengandung pengertian yang
mencakup semua wawasan ilmu pengetahuan, baik teoritis maupu praktis yang
terformulasi dengan nilai-nilai tanggung jawab dan semangat ilahiyah sebagai
bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT dan merupakan bentuk secara
esensial dari pendidikan Islam dan sekaligus mencerminkan tujuan hakiki
pendidikan Islam, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW.

Dari beberapa istilah diatas, bahwa pendidikan Islam merupakan
serangkaian proses yang sistematis, terencana dan konprehensip dalam upaya
mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan potensi yang ada pada
diri anak didik, sehingga anak didik mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah.

C. TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sadar dan bertujuan, dan Allah
SWT telah meletakkan asas-asasnya bagi seluruh manusia di dalam syari’at. Oleh
sebab itu, sudah semestinya bagi pemerhati dan pengkaji pendidikan lebih dahulu
menjelaskan tujuannya yang luhur dan luas, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT
bagi seluruh manusia, sebelum mulai mengkaji lebih jauh tentang nilai-nilai
pendidikan yang terkandung dalam Surat Maryam ayat 41-47
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Ahmad D. Marimba (1989: 45-46) menyatakan bahwa “ Tujuan berfungsi
untuk: mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, memberi nilai (sifat) pada usaha.
Tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan lainnya, baik merupakan
tujuan baru maupun tujuan lanjutan dari tujuan yang pertama”.

Sehubungan dengan itu, maka tujuan mempunyai arti yang penting bagi
keberhasilan sasaran yang diinginkan, arah atau pedoman yang harus ditempuh,
tahapan sasaran serta sifat dan mutu kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang
dilakukan tanpa disertai tujuan, akan kabur sasarannya, yang akhirnya program dan
kegiatannya sendiri tidak pernah terarah lagi.

Lebih lanjut lagi, Ahmad D. Marimba menyatakan,” jika pendidikan
difahami sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap
perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian
utama, maka secara umum yang dituju oleh pendidikan adalah terbentuknya
kepribadian utama”.

Adapun yang dimaksud dengan manusia ideal ini, dinyatakan dalam
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab II, Pasal 3, yaitu:

“ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi diri agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dengan demikian, pada hakikatnya, kepribadian utama yang dimaksud
dalam tujuan pendidikan adalah terbentuknya manusia ideal, yakni manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat
berilmu cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Pendidikan Islam, tujuan pendidikan untuk
mempersiapkan anak didik atau individu dan menumbuhkan segenap potensi yang
ada, baik jasmani maupun rohani, dengan pertumbuhan yang terus-menerus agar
dapat hidup dan berpenghidupan sempurna, sehingga ia dapat menjadi anggota
masyarakat yang berguna bagi dirinya dan umatnya (Armai Arief,2005:21)

Lebih lanjut tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian; (1)
Tujuan awal atau Proximate goal (tujuan dekat); tujuan ini berkaitan dengan
kenikmatan duniawi. Tujuan dekat ini mencakup semua tujuan yang tercantum
dalam undang-undang pendidikan dan tujuan yang disusun oleh setiap lembaga
pendidikan seperti yang telah disebutkan tercantum dalam undang-undang sisdiknas.
Tujuan awal ini juga dapat berupa tujuan yang disusun untuk rencana hasil dari
setiap program pembelajaran. Seperti, tujuan yang hendak dicapai setelah
mempelajari al Qur’an dengan kemampuannya membaca, menerjemahkan dan
memahami kandungannya. (2) Tujuan antara (middle goal): yakni tujuan yang dapat
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mengantar pada tujuan akhir. Kemampuan menghayati setiap makna pelajaran yang
dikaji dengan menghubungkan pada tujuan penciptaan manusia, yakni mengabdi
kepada Allah, sesuai dengan firman Allah SWT (Qs. 51:56) bahwa tujuan
penciptaan manusia dan jin hanyalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Apabila
penghayatan ini telah dimiliki peserta didik (manusia), maka apapun yang
dilakukannya semua didasarkan pada pengabdian kepada Allah SWT. Pengabdian
yang tulus yang disertai dengan ilmu pengetahuan tentang adanya hari esok sesudah
hari di dunia ini yang akan mengantar sampai pada tujuan akhir dari proses
pendidikan yatu mencari ridla Ilahi. (3) Tujuan akhir atau tujuan jauh (ultimate
goal); adalah pencapaian tingkatan ridlah ilahi. Tujuan ini sejalan dengan tujuan
akhir hidup manusia, yakni kehidupan yang bahagia setelah kehidupan di dunia ini
berakhir. Pendidikan Islam merupakan kendaraan yang akan mengantar manusia ke
arah yang dituju, yaitu ketenangan dan kebahgian lahiriyah dan batiniyah karena
mencapai ridla Allah SWT. Dengan demikian, Pendidikan Islam tidak boleh berhenti
pada tujuan awal ataupun hanya pada tujuan antara, tetapi harus sampai pada tujuan
akhir pendidikan yaitu mencapai ridla Allah SWT.

Tujuan Pendidikan Islam menurut al Ghazali, bahwa pendidikan harus
mengarah realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada
perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah SWT, dan bukan untuk mencari
kedudukan yang tinggi atau kemegahan dunia (Ranayulis & Samsul Nizar, 2005:5).
Sedangkan berkenaan dengan akhlak, al Ghazali menyatakan bahwa tujuan
pendidikan adalah mengembangkan budi pekerti yang mencakup penanaman
kualitas moral dan etika seperti kepatuhan, kemanusian, kesederhanaan dan
membenci terhadap perbuatan buruk seperti kebanggaan, mencintai kemewahan dan
berdusta( Zianuddin Alvi, 2003:66).

Lebih lanjut, menurut al Ghazali bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai
melalui kegiatan pendidikan ada dua, yaitu pertama, tercapainya kesempurnaan
insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah SWT. Kedua,
Kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

D. NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM SURAT MARYAM (19) AYAT 41-
47

Konsep tentang Nilai-Nilai Pendidikan yang terkandung dalam Al Qur’an
Surat Maryam ayat 41-47, yang Artinya,

41 “Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al kitab (Al Quran)
ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan[905] lagi
seorang Nabi.

42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu
menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat
menolong kamu sedikitpun?
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43. Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu
pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, niscaya aku
akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan
itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.

45. Wahai bapakku, Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab
dari Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".

46. Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai Ibrahim? jika
kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah
aku buat waktu yang lama".

47. Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan
memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik
kepadaku”.(Departemen Agama RI, 2004:309)

Menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at Thabari mengarang kitab Tafsir
at Thabri yang diberi nama dengan Jami’ al Bayan fi Ta’wil al Qur’an (1999:346-

347). Kata (   ) ingatlah wahai Muhammad, bahwa dalam al qur’an termaktub

Nabi Ibrahim seorang kekakasih Allah. Maka ceritaknlah kepada oarng-orang

musyrik tentang kisah Nabi Ibrahim dan dialog beliau dengan ayahnya. Kata (  

     ) sesungguhnya Nabi Ibrahim mempunyai sifat jujur dan benar,

maksudnya beliau jujur dalam berkata dan tidak berdusta dalam berjanji, dan
senatiasa berprilaku benar dan membenarkan segala sesuatu yang datang dari wahyu

Allah SWT. Kata (   ) bahwa Allah SWT telah mengangkatnya menjadi seorang

Nabi dan memberikan wahyu kepadanya.

Kata (     ) maksudnya, ingatlah wahai Muhammad, ketika ibrahim

berdialog dengan ayahnya; kata (       ) wahai bapakku, apa yang ayah

lakukan dengan beribadah kepada berhala yang tidak dapat mendengar, (  )

tidak dapat mendatangkan kemudlaratan sedikitpun, (   ) dan tidak

dapat memenuhi sesuatu apapun, ayahku sesungguhnya berhala itu adalah suatu
gambar yang dibentuk dan tidak dapat mendatangkan bahaya sedikitpun maupun
manfaat; dengan demikian, apa yang ayah lakukan dengan beribadah kepada sesuatu
yang mempunyai sifat seperti itu? Ayahku! Beribadahlah kepada dzat yang dapat
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mendengar bila ayah berdo’a, dzat yang dapat menolong bila ayah tidak dapat
melihat, dan dzat yang dapat mencegah bila ayah mendapatkan bahaya.

Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya,” Wahai ayahku sesungguhnya telah
datang kepadaku sesuatu ilmu, yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutlah dengan
ku”, dengan kata lain, ayahku terimalah nasihat ini karena Allah SWT telah
mengangkatku dan pandanglah jalan lurus ini, bila ayahku mengikuti jalan ini
engkau akan selamat dari kesesatan.

Kata ( ) maksudnya orang yang (memiliki) maksiat (durhaka/ tidak

taat), sebagaimana kata (al aliim) orang yang alim karena memiliki ilmu (Dzul ilmi).
Ibrahim berkata,” wahai ayahku sesungguhnya aku lebih mengatahui,

sesungguhnya jika ayah tetap beribadah kepada syaitan, engkau akan disiksa dengan
pedih. Dan kata

(         ) dan syetan dijadikan pelindung, penolong dan akan terputus dari

keberkahan Allah SWT. Kata (khauf) kehawatiran ibrahim, mengandung makna (al
Ilmu) mengetahui bahwa siksa itu akan menimpa ayahnya, jika beribadah kepada
syetan, sebagaimana kalimat (khasyah) yang bermakna (al Ilmu) terdapat dalam
Surat al Kahfi ayat 80, yaitu:

“Dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan
Kami khawatir bahwa Dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada
kesesatan dan kekafiran” (QS. Al Kahfi [18]: 80)

Ketika ibrahim mengajak ayahnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan
meninggalkan menyembah syetan, ayahnya berkata kepada ibrahim, “ (arogibun anta
an alihati) wahai Ibrahim apakah engkau membenci tuhan yang aku sembah?
Lanjutnya ayahunya, jika engkau tidak berhenti menyebut tuhan (ibadah) kami

dengan kejelekan/ keburukan, (   ) aku pasti merajammu, baik dengan

pukulan, cacian dan hal-hal yang buruk.
Ketika ayahnya mengancam akan memperlakukan dengan keji/ perlakuan

buruk, Ibrahim berkata,” Kata (     ) keselamtan bagimu ayahku”, atas

jawaban yang tidak baik dari ayahnya itu, dan dia tetap mendo’akannya dan
memintakan ampun atas dosanya, karena tuhanku maha pengampun dan
mengabulkan atas segala do’a yang dipanjatkan kepada Nya.

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili, Tafsir al Wasit (2001:1479-1481). Al Qur’an
Surat Maryam ayat 41-47 kisah ini dimulai dengan perintah kepada Muhammad
SAW untuk mengingat kembali bahwa nabi Ibrahim seorang nabi yang benar (as
Siddiq), kekasih Allah dan bapak para Nabi. Dalam ayat tersebut, kisah antara anak
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dan bapaknya digambarkan sebagai dialog yang sangat mengesankan, misalnya nabi
Ibrahim dalam dialog senantiasa menggunakan kata-kata lembut dan santun, logis
dan disertai dengan argumentasi yang jelas/ hujjah yang mampu difahami oleh
ayahnya, Azar.

Ibrahim berkata kepada ayahnya,” wahai ayahku, sekalipun aku anakmu dan
usiaku cukup jauh terpaut denganmu, tetapi sebagian ilmu dan argumentasi yang
jelas telah Allah SWT anugerahkan kepadaku, oleh karena itu mari bersamaku untuk
mentauhidkan Allah Tuhan semesta alam, tinggalkan kesyirikan dan menyembah
berhala, dan aku akan menunjukkan jalan yang lurus.

Wahai ayahku yang mulia, jangan mengikuti syaitan dengan menyembah
berhala, karena syaitan telah banyak berbuat dosa kepada Tuhan, telah jauh dari
rahmat Nya, dan Syaitan tetap menggoda untuk menyesatkan manusia sampai hari
kiamat.

Wahai ayahku, seandainya engkau menjadikan syaetan sebagai pelindung
dan sesuatu yang disembah, maka aku takut engkau mendapatkan siksa dari Allah
SWT. Ayahku, syaitan itu tidak dapat menjaga dirinya dan lainya dari siksa Nya, dia
menyesatkan dan sebab terjadinya azab. Sebagaimana firman Allah SWT (Qs. 16:
63), yang artinya:

” Demi Allah, Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami kepada
umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang
baik perbuatan mereka (yang buruk), Maka syaitan menjadi pemimpin mereka
di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih”. (QS. An Nahl [16]:63)

Meskipun Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dengan adab dan kata-kata yang
sopan dan santun serta logis dan argumentative, tetapi ayahnya menerima ajakan
tersebut dengan perkataan yang kasar, buruk dan mengusirnya dari negrinya bahkan
dengan ancaman untuk dibunuh. Sekalipun demikian, Nabi ibrahim menjawab

dengan kata-kata yang lemah lembut dan santun. Beliau berkata, “      ”,

selamat berpisah dan aku akan memintakan ampun atau memohonkan hidayah
kepada Tuhanku.

Menurut Syekh Ahmad Musthafa al Maraghi (2001:36-38), ialah perintah
kepada para Rasul agar dibacakan kepada kaum yang menyembah berhala. Kisah ini
diperankan oleh Nabi Ibrahim, yaitu seorang Nabi yang cepat membenarkan seuatu
yang diturunkan oleh Tuhan Nya, jujur dan kekasih Allah, dan yang mengisahkan
tentang ajakan (dakwah) kepada agama Tauhid kepada keluarganya.

Kisah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim ini, merupakan suatu peran yang
menggambarkan tentang metode pendidikan (komunikasi) yang sangat baik, penuh
santun, indah dan lemah-lembut tutur kata seorang pendidik yang di didik oleh Allah
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dan kesabaran yang luar biasa ketika berhadapan dengan bapaknya (anak didik) yang
berada dalam kesesatan.

Ketika Dia mengajak kaumnya untuk tidak menyembah berhala,” Dia
berkata kepada Bapaknya, apa yang menyebabkan engkau senang untuk menyembah
sesuatu yang tidak bisa mendengar pujianmu ketika engkau beribadah kepadanya,
tidak bisa melihat kekhusuanmu ketika engkau mengangkat kedua tangan untuk
berdo’a, dan tidak bisa memberikan manfaat dan mencegah bahaya ketika
menimpamu. Apakah pantas engkau meminta pertolongan kepadanya?

Ayat 43 dalam surat maryam ini, menggambarkan hiwar/ dialog antara Nabi
Ibrahim dengan bapaknya;

Ibrahim berkata kepada bapaknya,” wahai bapakku, Sesungguhnya aku
berasal dari tulang sulbimu, aku masih belum dewasa (lebih muda darimu) dan aku
juga adalah anakmu, tetapi ketahuilah! Sesungguhnya Allah telah memberikan dan
mengajarkan sesuatu ilmu (pengetahuan) yang tidak diajarkan kepadamu, hai
bapakku mari ikut dan bersamaku, saya akan membawamu ke jalan yang lurus dan
tidak menyimpang”,.

Ayat selanjutnya (44), wahai bapakku, “ jangan engkau menyembah syaitan
(menyembah berhala) karena syaitan akan mengajak engkau kepada kesesatan dan
syaitan menjadi penggoda untuk menyembah berhala”. Dan syaitan telah durhaka
kepada Yang Maha Pengasih yaitu Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT
(Qs. 36: 60, 4: 117), yang artinya;

”Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu
tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagi kamu" (QS. Yâsîn [36]:60)

”Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan
(dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah
syaitan yang durhaka”. (QS. An Nisâ [4]: 117)

Selanjutnya, ayat 45 dalam surat Maryam ini, Ibrahim sangat khawatir akan
terjadi malapetaka yang akan menimpa bapaknya kerana tetap menyembah berhala.
Kekhawatiran ini berlanjut menjadi kecemasan yang serius, bilamana bapaknya
menjadi pengikut dan penyembah syaitan. Uangkapan Ibrahim kepada Bapaknya,”
Sesungguhnya aku khawatir engkau menjadi pengikut syaitan di dunia, dan engkau
akan mendaptkan siksa di akhirat nanti”.

Dan ketika ibrahim mengajak bapaknya ke agama Tauhid dengan berbagai
cara dan argumentasi untuk mematahkan segala alasan yang digunakan bapaknya
untuk menyembah berhala, tetapi bapaknya menolak ajakan tersebut dengan
penolakan yang keras dan bahkan disertai dengan ancaman.
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Tergambar dalam ayat 46, bapaknya menjawab ajakan Ibrahim,
ungkapanya,” hai Ibrahim, apakah engkau benci dengan tuhanku? Tidak menyukai
terhadap ibadah yang kami lakukan, hai Ibrahim? Lanjut bapaknya,” jika engkau
tidak berhenti melarang orang-orang menyembah berhala dan mengajak untuk ikut
agamamu, maka aku pasti merajammu/ melemparkanmu dengan batu-batu. Maka
hati-hatilah dan tinggalkan aku/ pergilah ke daerah lain dalam waktu yang lama.

Ketika mendengar jawaban seperti itu, Ibrahim menjawab dengan dua (2)
perkara, yaitu pertama, Keselamatan atasmu dariku dan mudah-mudahan tidak
menimpamu malapetaka. Kedua, Saya (Ibrahim) akan memintakan ampun kepada
Tuhanku karena sesungguhnya Tuhanku sangat baik dan senantiasa mengabulkan
do’a yang aku panjatkan kepadaNya, semoga engkau mendapatkan hidayah,
pandanganmu tersinari dengan kebenaran dan membimbingmu kepada kebaikan.
Firman Allah SWT (Qs. 26 : 86) yang artinya:

”Dan ampunilah bapakku, karena Sesungguhnya ia adalah Termasuk golongan
orang-orang yang sesat”. (QS. Asy Syu'arâ [26]: 86)

Do’a yang dibaca oleh Nabi Ibrahim,” Ya Allah berikan petunjuk kepada
bapakku dan kelurkanlah dari kesesatan”.

Menurut penulis nilai- nilai atau aspek Pendidikan yang terkandung dalam al
Qur’an Surat Maryam (19) ayat 41-47, sebagaiberikut;

1. Aspek Pendidik

a. Mempunyai Sifat Jujur

Dalam ayat 41 dalam surat Maryam ini menggambarkan sosok Nabi Ibrahim
yang piawai dalam berdakwah dan cerdas dalam mendidik yang dituntun dengan
wahyu Allah SWT. Juga, kejujuran dalam menyampaikan risalah dan kebenaran
dalam bersikap dan bertindak terhadap perintah Tuhanya, sehingga mendapatkan
apresiasi yang sangat instimewa, Allah SWT memberikan sebutan sebagai
Khalilullah (kekasih Allah) dan as Siddiq (Jujur) dan sangat cepat membenarkan
terhadap sesuatu yang ghaib yang diwahyukan kepadanya.

Sifat ini sudah semestinya dimiliki oleh seorang pendidik sebagai pewaris
para Nabi. Bahkan sifat ini pula harus dimiliki oleh setiap Muslim, karena
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya;

"Sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan
menunujukkan jalan ke surga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku jujur
hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq”.
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Menurut Athiyah al Abrasy bahwa keikhlasan dan kejujuran seorang
pendidik dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya dalam
tugas dan sukses murid-muridnya. (Muhammad Athiyah al Abrasy,1974:15)

Seorang pendidik yang tidak selaras dan serasi dalam berkata dan tingkah
laku akan membingungkan peserta didik, apalagi tidak mengamalkan apa yang
dikatakannya, akan merendahkan martabatnya dan bahkan berdosa bagi seorang
muslim. Sebagaimana firman Allah SWT (Qs. 61: 2-3), yang artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang
tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu
mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS. Ash Shâff [61]:2-3)

Jadi kejujuran adalah penyelamat bagi pendidik di dunia dan akhirat.
Berdusta kepada peserta didik akan menghalangi penerimaan ilmu dan
menghilangkan kepercayaan. Juga, bersikap jujur adalah tidak memaksakan diri
untuk menjawab pertanyaan tentang masalah yang tidak dikuasainya (Qs. 17: 36),
yang artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggungan jawabnya”. (QS. Al Isrâ [17]: 36)

b. Mempunyai Sifat Sabar

Sabar adalah bekal setiap pendidik, seorang pendidik yang tidak berbekal
kesabaran, ibarat musafir yang melakukan perjalanan tanpa bekal. Bisa jadi dia akan
gagal atau kembali sebelum sampai ke tempat tujuan. Seorang pendidik sebagai
pemeran utama dalam proses pendidikan, dimana ia sebagai demonstrator, mediator,
fasilitator dan evaluator, sudah semestinya memiliki beban yang sangat besar dan
berat. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki kesabaran yang sangat
besar.

Dalam ayat 46 dalam surat Maryam ini menggambarkan begitu luar
biasanya kesabaran Nabi Ibrahim dalam mengajak bapaknya. Kesabaran Nabi
Ibrahim tersebut dapat dilihat ketika Bapaknya menyatakan,” jika engkau tidak
berhenti mengajak dan merendahkan tuhanku, maka aku pasti merajammu”, tapi
Ibrahim tidak menjawab dengan yang lebih keras dan kasar, Ibrahim tetap sabar dan
senantiasa berkata sopan dan santun serta penuh kasih sayang.

Kadangkala pemahaman atau persepsi obyek didik mengenai tujuan
pendidikan tersebut keliru, sehingga seorang pendidik harus sabar sampai persoalan
tersebut menjadi jelas. Kadangkala pula, seorang pendidik telah mencurahkan
kemampuannya secara maksimal, tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang
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menyenangkan, sehingga dia juga harus bersabar. Karena karakter pendidikan
memang tidak bisa memberikan hasilnya dalam waktu singkat.

Menurut Tim Pendidik Agama Islam IPB (2007:67), kesabaran terbagi tiga
(3) macam, yaitu Pertama, Kesabaran ketika ditimpa musibah. Kedua, Kesabaran
dalam meninggalkan dan menjauhi maksiat. Ketiga, Kesabaran dalam menjalankan
perintah syari’at, misalnya rajin, istiqomah dan dalam mendidik. Sedangkan faktor-
faktor yang akan memperkuat kesabaran tersebut, yaitu memiliki keberanian,
kekuatan dan kesadaran. Jika seorang pendidik memiliki keberanian, kekuatan dan
kesadaran akan adanya manfaat dan pentingnya sesuatu yang dilakukan, yang
ditinggalkan serta hikmah dibalik ujian dan musibah. Maka, dia akan memperoleh
rahmat Allah SWT, pertolongan Nya dan kebahagian.

Jadi sabar, bukan berarti tidak melakukan aktifitas apa-apa, tetapi seorang
pendidik yang sabar adalah orang yang rajin, istiqomah dalam menjalankan
pendidikan, aktif mencari solusi dalam memecahkan masalah, etos kerja tinggi dan
membentengi diri dari berbagai hal yang negatif.

2. Aspek Materi

a. Tauhid

Dalam ayat 41 dalam surat Maryam ini menggambarkan sosok Nabi Ibrahim
yang piawai dalam berdakwah dan cerdas dalam mendidik yang dituntun dengan
wahyu Allah SWT atau yang berlandaskan Tauhid. bahkan pada ayat 43-44 dalam
surat Maryam ini secara tegas memerintahkan kepada Bapak Nabi Ibrahim untuk
menyembah Tuhan Yang Esa dan memeluk agama Tauhid, dan melarang untuk
menyembah berhala.

Menurut Abdurrahman an Nahlawi (1996:248) bahwa mendidik anak
berlandaskan Tauhid berarti menjaga fitrah mereka dari kotoran dan perbuatan salah,
atau ikut-ikutan dalam kenistaan. Sebab, bila membiarkan anak-anak memandang
yang nista sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai yang baik dapat mengundang
mereka untuk melakukannya tatkala mereka sudah besar dan mampu melakukannya.
Oleh karena itu, perlu menanamkan makna keimanan ke dalam hati anak-anak pada
berbagai kesempatan, dengan mengarahkan perhatian mereka kepada setiap gejala
alam yang membuktikan kekuasaan, keagungan dan wahdaniat Allah SWT.

Seorang pendidik harus mempunyai Iman (mental) yang kuat dan kokoh,
menurut Hafidz Abdurrahman (2008:33-38) jika pendidikan tidak dimulai dari
dalam (mental) seorang pendidik, maka apapun manifestasi pendidikan itu hanyalah
manipulatif. Rasulullah SAW, telah melakukan proses pembentukan mentalitas
tersebut dengan tiga (3) azas, yaitu Pertama, Melepaskan mental dari berbagai
penyakit, misalnya dengki, iri dan kekufuran dengan menyembah berhala. Kedua
Menanamkan prinsip pendidikan mental (keimanan) dan konsistensi prilaku
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(Kejujuran/ as Sidq). Misalnya membisikkan adzan ketelinga anak yang baru
dilahirkan, tidak lain merupakan penanaman benih kemuliaan dan ketinggian diri
dalam perasaan anak tersebut, serta merupakan pengukiran lafadz yang bisa
menerangi renung jiwa yang bersh. Lafadz Allah Akbar pertama kali diukir dalam
jiwanya yang dalam. Ketiga, Kepercayaan dan kecintaan kepada penddik. Kata (as
Sidq dan Nabiya) merupakan sebuah apresiasi yang sangat istimewa yang diterima
Nabi Ibrahim dari Yang Maha Pencipta.

Sebab, kepercayaan kepada seorang pendidik, baik terhadap keilmuan,
pemikiran, keikhlasan maupun kebijaksanaannya akan memudahkan tugas untuk
menumbuhkan kepuasan dan keyakinan terhadap kebenaran yang diajukan
kepadanya. Maka, keyakinan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
merupakan asas pertama dalam keyakinan seorang Muslim. Begitu pula keyakinan
terhadap seorang pendidik, yaitu Allah dan Rasul Nya telah dijadikan sebagai urat
nadi keimanan.

b. Menguasai Sains dan Teknologi

Dalam ayat 43 dalam surat Maryam ini memberikan isyarat bahwa Nabi
Ibrahim berusaha dengan keras untuk meyakinkan bapaknya dengan mengatakan:”
Aku telah dianugerahkan suatu Ilmu (pengetahuan) yang tidak dimiliki oleh bapak,
oleh karena itu mari ikut bersamaku, aku akan menunjukkan jalan yang lurus”.
Dengan ilmu tersebut, Ibrahim bertambah yakin akan kebenaran ajaran tauhid dan
mengetahui bahwa azab akan menimpa bapaknya jika tetap dalam kesesatan dengan
menyembah berhala.

Dengan demikian, seorang pendidik harus menguasai sains dan teknologi
(fathanah), sehingga bisa mempergunakan teknologi dan mampu menganalisa
masalah obyek didiknya yang sangat rumit. Sebagaimana (Qs. 55: 33) Allah SWT
berfirman yang artinya:

”Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru
langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali
dengan kekuatan”. (QS. Ar Rahmân [55]: 33)

Pada masa Nabi Ibrahim perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat
dengan mengukur perkembangan dan penggunakan teknologi. Salah satu
perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi pada masa itu adalah kampak,
yang digunakan oleh Ibrahim untuk menghancurkan thagut.

Seorang pendidik harus menguasai sains dan teknologi (fathanah) sehingga
mampu mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika
masalah tersebut baik, dia bisa menjadikannya sebagai cara terbaik untuk
mengembangkan obyek didiknya. Dan jika buruk, dia bisa memilih cara terbaik
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untuk menyelesaikannya. Dia juga mampu menganalisis apa yang sesuai dan tidak
dengan obyek didiknya dan juga bisa memahami emosi jiwanya dengan melihat raut
mukanya.

Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah SWT telah dipenuhi oleh Nya
dengan sifat kecerdasan sebagai fitrah asalnya. Bahkan seluruh pengamat
kepribadian Rasulullah SAW telah sepakat bahwa utusan Allah terebut secara
pribadi, juga Rasul-Rasul yang lain mempunyai sifat cerdas.

3. Aspek Metode

a. Kisah (cerita)

Kisah atau cerita sebagai suatu metode pendidikan ternyata mempunyai daya
tarik tersendiri yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia
yang menyenangi cerita dan menyadari pengaruhnya yang cukup besar terhadap
perasaan.

Dalam surat Maryam ayat 41- 47 ini, Allah SWT memulai dengan cerita
yang sangat menyentuh sendi-sendi perasaan,” Ceritakanlah” (hai Muhammad) kisah
Ibrahim dengan Bapaknya di dalam al Qur’an ini, Nabi Ibrahim sebagai pemeran
dalam kisah ini, menampilkan peran yang sangat cerdas, jujur, argumentative,
memiliki wawasan ilmu yang luas, memiliki sikap dan tingkah laku yang sopan,
lemah lembut dalam berkata dan sikap tawakal serta bermunajat kepada Allah SWT.

Kisah tersebut bertujuan untuk mengajak bapaknya supaya mengesakan
Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan menyembah berhala.

Metode kisah merupakan salah satu metode pendidikan yang masyhur dan
terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika didasari oleh ketulusan hati
yang mendalam dan juga kepandaian seorang pendidik dalam menyampaikan cerita.

Diantara kelebihan dari metode kisah ini, antara lain;
1) Dapat mengaktifkan dan membangitkan semangat dan konsentrasi peserta didik.
2) Kisah selalu memikat dan menyenagkan karena mengundang pendengaran untuk

mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya.
3) Dapat mempengaruhi emosi.(Armai Arief, 2002:162)

b. Hiwar (Dialog)

Hiwar (dialog) salah satu metode yang sangat bermanfaat bagi pendidik
untuk menemukan nilai tertentu. Menyampaikan nilai tersebut melalui dialog
memang sangat berguna dibanding menyampaikannya secara langsung. Sebab,
dialog tersebut kadangkala dapat mengungkap kesalahan obyek didiknya, sehingga
kesalahannya bisa dikoeksi oleh pendidiknya.
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Juga, akan melahirkan suatu diskusi atau perdebatan yang bertujuan untuk
menetapan hujjah/ argumetasi yang akurat. Hal ini selain dimaksudkan agar mereka
mengakui pentingnya, beriman kepada Allah dan mentauhidkannya, juga mengakui
kebenaran risalah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW.

Begitu juga halnya, yang digambarkan dalam ayat 41-47 diatas, dalam
penggalan ayat ini Nabi Ibrahim menetapkan hujjah atas penyembahan bapaknya
kepada berhala. Bahwa berhala yang disembah itu disifati dengan ungkapan,”
sesuatu yang tidak bisa mendengar, melihat dan bahkan tidak mampu sedikitpun
mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat.

Ibrahim pun, menyampaikan risalah-risalahnya secara jelas dan tegas, bahwa
Allah SWT telah menganugerahkan ilmu kepadanya. Ilmu yang diterima tersebut,
menjadikan dia bertambah yakin untuk terus mengajak (berdakwah) kepada
bapaknya agar mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesesatan, bila tidak
malapetaka akan menimpanya.

Dalam penggalan ayat yang lain, bapaknya menjawab ajakan yang dilakukan
Nabi Ibrahim dengan keras, cacian, pengusiran bahkan pembunuhan. Tetapi Nabi
Ibrahim tetap dan terus mengajaknya dengan dialog dan kata-kata yang lemah-
lembut, santun dan kasih sayang.

4. Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman)

Ayat 45 dalam surat Maryam ini menjelaskan bahwa ilmu yang dimiliki Ibrahim
hakekatnya Ilmu Allah SWT. Karena ilmu itu milik Allah SWT, Ibrahim menyakini
dan mengetahui azab akan menimpa bapaknya, jika tetap menyembah berhala, yang
hakekatnya menyembah syaitan dan syaitan telah durhaka kepada Allah SWT.
Karena syaitan telah durhaka kepada Allah SWT, maka Syaitan dan pengikutnya
(Qorin) akan mendapatkan hukuman/ azab.

Menurut hafidz Abdurrahman (2008:33-38), penghargaan (reward) harus
didahulukan daripada hukuman (punishment). Sebagaimana firman Allah SWT (Qs.
21:90). Yang artinya;

”Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami
dengan harap dan cemas. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada
kami." (QS. Al Anbiyâ [21]: 90)

Jadi, seorang pendidik bila terpaksa mengambil tindakan, berupa hukuman dan
sanksi, maka dengan alasan apapun tetap tidak dibolehkan kecuali terhadap
kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.



Nilai-Nilai Pendidikan Musthafa

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 13 No. 2 - 2015 179

Menurut Abdullah Nasih Ulwan (1992:163-166), bahwa cara-cara yang telah
dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengatasi dan memperbaiki kesalahan anak
didik, antara lain:
a. Memberitahukan kesalahan diiringi dengan bimbingan
b. Menyalahkan dengan lembut
c. Menyalahkan dengan isyarat
d. Menyalahkan dengan taubih (menjelekkan)
e. Memperbaiki kesalahan dengan meninggalkan pergi (tidak mengajak bicara

kepada yang berbuat salah)
f. Memperbaiki kesalahan dengan memukul
g. Menyadarkan kesalahan dengan sanksi yang keras

5. Aspek Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian suatu aspek yang dihubungkan dengan situasi
aspek lainnya sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh. Menurut
Abudin Nata untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh diperlukan evaluasi
yang berkesinambungan dalam penilaian aspek tersebut (Abudin Nata, 2001:192).

Penilaian berkesinambungan merupakan prinsip dalam evaluasi. sebagaimana
Nabi Ibrahim mempergunakan kata (abati) yang terdapat dalam ayat 42-45 dalam
surat Maryam ini diulang berkali-kali. Pengulangan kata tersebut merupakan teknik
yang sangat penting dalam melakukan sesuatu, baik secara lisan maupun gerakan,
akan bisa menancapkan dalam jiwa yang paling dalam, sehingga menjadi identitas
dalam diri manusia.

Nabi Ibrahim memperhatikan segala tingkah laku, sikap dan minat yang
dilakukan bapaknya, tidak memungkinkan untuk berubah dari kepercayaannya yang
sesat. Meskipun demikian Nabi Ibrahim tetap senantiasa memberikan ucapan
keselamtan dan mendo’akan bapaknya sebagaimana terdapat dalam surat Maryam
ayat 47.

Seorang pendidik perlu mendidik melalui kebiasaan berdo’a, baik ketika
memulai suatu pelajaran maupun akhir pelajaran di kelas. Karena aktifitas
pendidikan walaupun dilakukan secara maksimal, bila tidak diiringi dengan do’a dan
tawakal, akan melahirkan manusia yang sombong dan jauh dari tuntunan Ilahi.

Rasulullah SAW telah menjelaskan, “ bahwa Allah SWT paling suka dan
mencintai orang yang terus-menerus meminta (berdo’a)”. Jadi, seorang pendidik
harus selalu memohon dengan memanjatkan do’a kepada Allah untuk kebaikan anak
didik di dunia dan akhira.

Sebagaimana firman Allah SWT (Qs. 2 : 201) artinya;
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“Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa
neraka”. (QS. Al Baqarah [2]: 201)

E. PENUTUP

Pendidikan merupakan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh
si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju
terbentuknya kepribadian utama, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana
dimaksud dalam UU. RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab II Pasal 3.
Tujuan diatas akan tercapai bila pendidikan sebagai suatu sistem memiliki sejumlah
komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Dan komponen-komponen yang saling berkaitan tersebut antara lain dapat
ditemukan dalam Surat Maryam (Qs.19) ayat 41-47, yaitu: aspek pendidik yang
mempunyai sifat jujur dan sabar, aspek materi meliputi tauhid dan penguasaan sains
dan teknologi, aspek metode dengan kisah dan hiwar, aspek penghargaan dan
hukuman (Reward and Punishment), serta aspek evaluasi.
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