
ABSTRAK 

 

Ridwan Syahidi: Karakteristik al-Muttaqin dalam al-Qur`an surat al-Baqarah 

ayat 1-5: Implikasinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Analisis Ilmu 

Pendidikan Islam). 

Para ahli pendidikan sepakat bahwa tujuan pendidikan adalah 

menghasilkan manusia yang baik, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang 

karakteristik manusia yang baik itu. Dalam surat al-Baqarah ayat 1-5, Allah SWT 

mengungkapkan bahwa manusia baik itu ialah al-muttaqin atau orang bertakwa. 

Masalahnya, bagaimana konsep tujuan pendidikan Islam dalam Ilmu Pendidikan 

Islam?, bagaimana penafsiran karakteristik al-muttaqin dalam ayat-ayat itu?, serta 

bagaimana implikasinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam?. 

Tujuan penulisan ini untuk mengungkap konsep tujuan pendidikan Islam 

dalam Ilmu Pendidikan Islam dan penjelasan dari ulama tafsir tentang 

karakteristik al-muttaqin, serta untuk mengetahui implikasinya terhadap Tujuan 

Pendidikan Islam. 

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa tujuan memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Dengan adanya tujuan yang jelas, 

seorang pendidik dapat memiliki orientasi dalam mendidik. Selain itu dengan 

adanya rumusan tujuan yang jelas, ia dapat memilih metode yang tepat, 

menentukan evaluasi, alat dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses 

pendidikan. Dengan kedudukannya yang sangat penting inilah, maka tujuan tidak 

boleh dirumuskan secara sembarangan, melainkan harus mengacu  kepada al-

Qur`an sebagai petunjuk dari Allah SWT bagi manusia dalam menjalani 

kehidupannya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (content 

analisis) dengan tekhnik studi kepustakaan terhadap al-Qur`an surat al-baqarah 

ayat 1-5, sebagai data primer yang dilengkapi dengan kitab-kitab tafsir dan teori-

teori pendidikan yang terdapat dalam buku-buku kependidikan dan buku-buku 

lainnya, sebagai data skunder. Adapun analisis datanya didasarkan pada tiga 

pendekatan, yaitu pemprosesan, katagorisasi dan penafsiran data. 

Dari data yang ditemukan menunjukan bahwa al-muttaqin sebagai hasil 

dari proses pendidikan Islam itu ialah orang yang memahami dan mengamalkan 

al-Qur`an, beriman terhadap perkara ghaib, mampu memfungsikan anggota tubuh 

dan jiwa ketika mendirikan shalat, dan mengeluarkan infak yang 

mengharuskannya memiliki kecerdasan dan rasa empati. Selain itu orang 

bertakwa  berpegang teguh kepada al-Qur`an dan al-Sunnah serta memiliki 

keyakinan yang kuat kepada hari akhirat. Merekalah manusia yang berkepribadian 

Islami serta bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

ayat 1-5 dalam surat al-Baqarah mengandung implikasi bahwa Tujuan Pendidikan 

Islam hendaknya berusaha mewujudkan manusia berkepribadian Qur`ani, dengan 

membina aspek afektif, psikomotorik dan kognitif, serta hidup bersosialisasi. 

Selain itu harus pula memberikan kemampuan moral yang bersumber dari 

pemahaman yang utuh terhadap wahyu serta amal-amal kebajikan sebagai hasil 

dari keyakinan yang kuat terhadap hari akhirat.  


