
 

 

ABSTRAK 

Mahdalena Sari Harahap: Implikasi  Pedagogis Al-Quran Surat Al-Dzariyat 

ayat 56 dalam Kitab-Kitab Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan  tentang Tujuan 

Pendidikan Islam  

 Penelitian ini bertolak dari latar belakang permasalahan  bahwa 

pendidikan Islam itu masih sebagai teori saja dalam hal mendidik. Dan yang 

menjadi kegagalan pendidikan hari ini adalah kecenderungan manusia yang 

melihat pendidikan sebagai tujuan dunia seperti jabatan,pekerjaan, pangkat dan 

yang lainnya yang umumnya beroreantasi dunia. permaslahan yang muncul adalah 

kemajuan teknologi ada kalanya melahirkan sifat-sifat negatif, dekadensi moral, 

atas dasar itu seorang muslim harus benar-benar mengetahui dan memahami 

bahwa pendidikan itu sangatlah urgen. Pendidikan dapat mengantarkan 

pengetahuan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif ilmu 

pendididkan Islam, mengetahui penafsiran surat Al-Dzariyat ayat 56 menurut para 

mufassir dan untuk mengetahui impilkasi pedagogis al-Quran surat al-Dzariyat 

ayat 56 tentang tujuan pendidikan Islam.  

 Penelitian ini bertolak dari kajian teoritis ilmu pendidikan Islam bahwa 

tujuan pendidikan Islam yang terkandung dalam sebuah ayat merupakan sesuatu 

yang penting untuk dijadikan rujukan dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam 

Dengan banyaknya ayat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam akan 

menjadi penguat untuk kebenaran bagi para pendidik dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik khususnya karena tujuan pendidikan Islam yang 

diisyratkan al-Quran adalah petunjuk Allah SWT.  

 Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode yang dipakai 

menggunakan metode analisis isi (Content analysis), mengemukakan kata kunci 

dalam tafsir Q.S.al-Dzariyat ayat 56 yang diduga mengandung impilkasi 

pedagogis yang berupa tentang Tujuan Pendidikan Islam. Analisis dilakukan 

terhadap sumber data primer,yaitu Q.S al-Dzariyat ayat 56. dan yang menjadi data 

sekunder pada penelitian ini adalah Tafsir Ibnu katsir,Tafsir Al-Misbah,Tafsir Al-

Maraghi,serta buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi 

kepustakaan, mengumpulkan data kepustakaan dengan penelitian. 

 Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam 

dalam quran surat al-Dzariyat ayat 56 yaitu menginternalisasikan (menanam) 

nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang dan beriman kepada Allah SWT 

dan menurut para mufassir  adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada 

Allah bahwa manusia diciptakan Allah semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. 

Adapun implikasi pedagogisnya adalah bahwa tujuan Pendididkan Islam itu tidak 

terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam. 


