
 

 

ABSTRAK 

Dewi Nuryanti.2019, Karakteristik Pendidik Perspektif Al-Qur’an Surat Al-

Muddatsir ayat 1-7 (Analisis Ilmu Pendidikan Islam) 

  Disadari atau tidak dalam dunia pendidikan saat ini terjadi kerusakan moral 

peserta didik seperti melawan terhadap guru, tidak menuruti perintah guru, 

perkelahian anatar teman, tawuran dan lain-lain. Hal ini tidak bisa sepenuhnya 

menyalahkan peserta didik karena dalam hal ini tidak lepas dari tanggung jawab 

guru sebagai pendidik. Pendidik itu harus memberikan tedalan dan memberikan 

contoh yang baik kepada peserta didiknya karena perilaku peserta didik itu 

cendrung masih labil oleh karenanya mereka lebih sering melakukan apa yang 

mereka lihat dari pada melakukan apa yang mereka dengar. Disamping itu juga 

banyak pendidik yang tidak memperhatikan dan tidak mengetahui karakteristik atau 

sifat yang bagaimana yang harus mereka miliki yang sesuai dengan apa yang Allah 

kehendaki di dalam Al-Qur’an.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai 

konsep karakteristik pendidik perspektif Al-Qur’an surat Al-Muddatsir ayat 1-7. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pendidik yang terkandung 

dalam Al-Qur’an surat Al-Muddatsir sehingga menjadi bahan rujukan para 

pendidik dalam berperilaku dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengetahui relevansi karakteristik pendidi yang 

terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Muddatsir dengan karakteristik pendidik hari 

ini atau pendidik pada masa sekarang. 

 Penelitian ini didasarkan pada pentingnya karakteristik atau sifat-sifat yang 

baik untuk dimiliki oleh pendidik. Karena pendidik merupakan komponen yang 

penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Selain itu juga pendidik 

merupakan teladan yang seharusnya memberikan contoh perilaku dan sifat-sifat 

yang baik bagi para peserta didiknya. 

Penelitian mengenai karakteristik pendidik perspektif Al-Qur’an surat Al-

Muddatsir ayat 1-7 ini membahas tentang karakteristik pendidik yang terkandung 

didalam Al-Qur’an surat Al-Muddatsir ayat 1-7 dan relevansinya dengan 

karakteristik pendidik hari ini. Dalam mengkaji hal ini peneliti menggunakan 

penelitian literatur atau studi kepustakaan dengan penelaahan buku-buku tafsir 

diantaranya: Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maragi, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-

Misbah dan Tafsir Jalalain. Sedangkan data pendukungnya adalah buku-buku 

penunjang dan juga data lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik pendidik perspektif Al-

Qur’an surat Al-Muddatsir ayat 1-7, yaitu: teguh pendirian dan berani memberikan 

peringatan, senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa bersih jasmani dan rohani, 

senantiasa berusaha menjauhi perbuatan maksiat, senantiasa beramal dengan ikhlas 

dan juga senantiasa bersabar. Berdasarkan data yang diperoleh karakteristik 

pendidik tersebut relevan dengan karakteristik pendidik pada masa sekarang. Yakni 

pendidik pada zaman sekarang merealisasikan karakteristik yang terkandung dalam 

Al-Qur’an surat Al-Muddatsir tersebut. 
 


