
ABSTRAK 

Ahmad Syauqy Ridho : “Nilai-Nilai Keteladanan Pada Lebah dalam QS An-

Nahl ayat 68-69 dan Relevansinya Dengan Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam” 

Keteladanan merupakan suatu hal yang urgen bagi guru di manapun dan 

kapanpun, selain itu keteladanan akan mampu mengantarkan guru kepada 

martabat yang tinggi di mata peserta didik. Baik dan buruknya peserta didik dapat 

dilihat dari sejauh mana guru memberi teladan padanya. Belakangan ini sering 

terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya. Tercatat 

dalam dua tahun terakhir terjadi kasus tidak mengenakkan bagi dunia pendidikan 

yang pelakunya adalah guru yang notabene adalah seorang yang patut digugu dan 

ditiru terhadap peserta didiknya di Nusa Tenggara Barat dan Semarang sehingga 

tidak mencerminkan kepribadian guru yang paripurna. Hal inilah yang 

memotivasi penulis untuk melakukan penelitian terutama tentan nilai-nilai 

keteladanan yang terdapat pada lebah dalam QS An-Nahl ayat 68-69. 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui penafsiran para mufassir, 

nilai-nilai keteladanan pada lebah, komponen kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama Islam dan relevansi nilai-nilai keteladanan pada lebah dalam 

QS An-Nahl ayat 68-69 dengan kompetensi kepribadian guru pendidikan agama 

Islam 

Penelitian ini berdasarkan suatu teori bahwa lebah memiliki banyak 

manfaat dan maslahat serta teladan yang dapat ditiru oleh manusia. Adapun yang 

dimaksud teladan di sini adalah beberapa sikap (akhlak) terpuji yang ada dalam 

QS An-Nahl ayat 68-69 sebagai sumber hidup untuk menjadi manusia yang 

berkepribadian baik. 

Dalam memperoleh data yang representatif pada pembahasan skripsi ini, 

digunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan sumber 

primer kitab-kitab tafsir dan dibantu sumber sekunder dengan cara mencari, 

mengumpulkan, membaca, dan menganalisa buku-buku yang memiliki 

keterkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian diolah sesuai dengan 

kemampuan penulis. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

kualitatif. 

Nilai keteladanan pada lebah yang terdapat dalam QS An-Nahl ayat 68-69 

adalah : Lebah hewan yang bijaksana, selektif, taat, bermanfaat, dan loyal. 

Adapun pendapat para mufassir bahwa lebah adalah ciptaan Allah yang diberikan 

keistimewaan luar biasa, segala macam tindak tanduknya selalu memberi manfaat 

dan maslahat bagi makhluk lain. Serta relevansi nilai-nilai keteladan pada lebah 

dalam QS An-Nahl ayat 68-69 meliputi : Kepribadian yang mantap, stabil, dan 

dewasa, kepribadian yang Arif, kepribadian yang berwibawa, berakhlak mulia dan 

menjadi teladan. Itu semua dapat direalisasikan oleh guru kepada peserta didik di 

dalam dunia pendidikan. 


