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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
Kh 

 
ka dan ha 

 د 
 

dal 
 

D 
 

de 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan t itik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

er 
 ز 

 
zai 

 
Z 
 

zet 
 س 

 
sin 

 
S 
 

es 
 ش 

 
syin 

 
Sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
G 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

ef 
 ق 

 
qaf 

 
Q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 

 
K 
 

ka 
 ل 

 
lam 

 
L 
 

el 
 م 

 
mim 

 
M 
 

em 
 ن 

 
nun 

 
N 
 

en 
 و 

 
wau 

 
W 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

ye 
 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
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(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َكْيَفَ 

 haula : َهْوَلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : َماتََ

 <rama : َرَمى
 qi>la : ِقْيَلَ 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  َا 
 

d}ammah 

 

u u  َا 
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ahَ dan ya>’ 

 

ai a dan i َْـَى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـَوَْ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahَdan alif atau ya>’ 

 

ىَ|َ...ََََاَ...َََ  

 
d}ammah dan wau 

 
 وَـ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya >’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
 



xi 

 

 yamu>tu : ََي ْوتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

اأَلْطَفالَََِرْوَضةَ   : raud}ah al-at}fa>l 

ُ اَْلَفاِضَلةََمِديـَْنةَ اَلَْ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ُ َاْلِْْكَمة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ـّـ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : َربَّناََ

 <najjaina : ََنَّْيناََ

ُ َاْلَْقَ   : al-h}aqq 
 nu“ima : نـ عِ مََ

 aduwwun‘ : َعد وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ــــِـّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعِلىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَربَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّْمسَ 

ُ اَلزَّْلزََلة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ُ اَْلَفْلَسَفة  : al-falsafah 

 al-bila>du : اَْلباَلدَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : ََتْم ر ْونََ

 ‘al-nau : اَلنـَّْوعَ 

 syai’un : َشْيءَ 

 umirtu : أ ِمْرتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

هللاََِِدْينَ   di>nulla>h  َِِِبلل billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

هللاَََِرْْحَةََِِفََْمَْهَ      hum fi> rah}matilla>h 



xiii 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 
 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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ABSTRACT 

Name :  Muhammad Dzal Anshar 

NIM :  80600217001 

Tittle :  Konvergensi Al-Qur’an dan Teori Pendidikan 

(Implementasi QS. Al-’As}r dalam Poses Pembelajaran di 

SD Islam Al-Azhar 34 Makassar) 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konvergensi antara al-Qur’an 

dan teori pendidikan, dengan mengkaji bagaimana implementasi pesan pedagogis 

QS. al-‘As}r dalam proses pembelajaran di SDI Al Azhar 34 Makassar. Dari pokok 

masalah itu kemudian diklasifikasi menjadi beberapa submasalah, yaitu: 1) 

Bagaimana konvergensi kandungan QS. al-‘As}r dengan teori pendidikan? 2) 

Bagaimana model pembelajaran di SDI Al Azhar 34 Makassar tentang 

kandungan QS al-‘As}r? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan pendidik dalam 

mengimplementasikan QS al-’As}r dalam proses pembelajaran di SDI Al Azhar 34 

Makassar? 4) Apa Faktor pendukung dan penghambat mengimplementasikan QS 

al-’As}r dalam proses pembelajaran di SDI Al Azhar 34 Makassar? 

Jenis penelitian adalah kualitatif, termasuk dalam kategori penelitian 

lapangan, dengan menggunakan pendekatan: tafsir, pedagogis, antropologis dan 

historis, metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu 

wawancara kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta orang tua murid di 

SDI Al Azhar 34 Makassar, interaksi yang mengalir secara natural yang terjalin 

disaat wawancara, dapat memberikan data dan fakta yang otentik dan inklusif. 

Untuk memperkaya hasil penelitian ini peneliti juga mengambil rujukan dari 

arsip data sekolah dan sumber kepustakaan yang relevan, baik berupa kitab tafsir 

klasik dan modern maupun karya ilmiah yang kredibel dan telah diterbitkan. 

Dalam teori pendidikan umum ada tiga aspek utama yang menjadi dasar 

dalam perkembangan pendidikan dan pembelajaran pada seseorang yakni: 

kognitif (pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan evaluasi), afektif 

(perasaan, emosi) dan psikomotorik (kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, penyesuaian pola gerakan dan kreativitas), ketiga unsur utama teori 

pendidikan itu secara praktis digambarkan dalam nilai-nilai yang terkandung 

dalam QS. al-‘As}r yakni pertama nilai keimanan termasuk pada ranah kognitif 

yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, kedua nilai amal 

saleh, perintah untuk beramal saleh yang mengacu pada gerak dan aktivitas tubuh 

dan keterampilan melatih psikomotorik, ketiga nilai kepedulian sosial yakni 

saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran termasuk dalam ranah afektif 

dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu, perasaan, emosi 

yang menuju pada penerimaan, partisipasi penentuan sikap dan pembentukan 

pola hidup. 

Indikator implementasi QS. al-‘As}r di SD Islam Al Azhar 34 Makassar, 

dilihat berdasarkan penerapan nilai yang terkandung dalam surah al-‘As}r yang 

bermanfaat membentuk aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, diantaranya: a) 

Briefing pagi oleh tenaga pendidik (aspek afektif, kedisiplinan terhadap waktu; 
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b) Duty pagi menyambut kedatangan siswa disertai tegur sapa, mengucapkan 

salam dan mencium tangan guru menanamkan adab yang baik (nilai saling 

menasehati dalam kebaikan); c) Salat duha bersama di kelas (aspek kognitif 

pemahaman tentang sunnah Nabi dan amal saleh); d) Tadarus bersama di kelas 

melatih psikomotorik (nilai keimanan dan amal saleh); e) Salat zuhur berjamaah 

di masjid sekolah (nilai disiplin waktu dan saling berwasiat dalam kebenaran). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di antara makhluk hidup yang lain manusia adalah makhluk yang paling 

berpotensi untuk dididik secara baik dan berkelanjutan, ia memiliki tubuh yang 

sempurna, potensi intelektual, sosial dan potensi moral, yang dibutuhkan dalam 

mengemban tugas mulia di bumi sebagai seorang khalifah. Hal ini telah tampak sejak 

manusia pertama kali diciptakan yakni Nabi Adam as. yang mampu untuk 

menyebutkan nama-nama benda yang ada disekelilingnya setelah diajarkan oleh Allah 

swt. Manusia lahir ke dunia memang tidak mengerti apa-apa meskipun diberi modal 

akal, indera dan hati. Potensi-potensi yang dibawa lahir itu kemudian dapat 

teraktualisasi ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan personal (sosial), begitu manusia berinteraksi 

dengan linkungannya maka saat itu juga proses pendidikan dimulai, baik secara 

formal, informal maupun non formal.1 

Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia dalam 

mengemban misinya sebagai khalifah di dunia, dalam al-Qur’an termuat berbagai 

aspek yang dibutuhkan manusia, seperti aspek spiritual, sosial, budaya, pendidikan, 

dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Kedudukan al-Qur’an, sebagai sumber pokok 

pendidikan islam dapat dilihat salah satunya dalam QS S}a>d /38 :29 sebagai berikut: 

َر أُوُلو اْْلَْلَبابِ  ب َُّروا آََيتِِه َولِيَ َتذَكَّ  ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

                                                 
1Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Pendidikan, Pembangunan Karakter dan Pengembangan 

Sumber Daya  Manusia  (Jakarta: DIPA, 2010), h. 3 
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Terjemahnya: 

Kitab (al-Qur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka 

menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat 

pelajaran.2 

Allah swt. menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan al-Qur’an yang sempurna 

mengandung bimbingan untuk manusia agar memperoleh kemaslahatan hidup di dunia 

dan akhirat, dengan merenungkan isinya, manusia akan menemukan cara mengatur 

kehidupan di dunia, tamsil ibarat dan kisah umat terdahulu mengandung pelajaran 

dalam menempuh tujuan hidup mereka.3 

Hasan al-Basri, menjelaskan pengertian ayat ini bahwa: “banyak hamba Allah 

swt. yang tidak mengerti makna ayat al-Qur’an, walaupu telah membaca dan 

menghafalnya, namun mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan ayat itu hingga 

salah seorang dari mereka mengatakan “demi Allah saya telah membaca al-Qur’an 

hingga tak satupun huruf yang kulewatkan “ sebenarnya orang yang demikian itu telah 

melewatkan al-Qur’an seluruhnya, karena pengaruh al-Qur’an tidak tampak pada 

dirinya, watak, budi pekerti dan perilakunya, Demi Allah apa gunanya ia menghafal 

setiap hurufnya selama mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan dan substansi dari 

ayat yang mereka baca, mereka bukan ahli hikmah dan bukan juga seorang pendidik.4  

Pada ayat ini terungkap bahwa pada hakikatnya al-Qur’an itu merupakan 

khazanah yang penting untuk kehidupan manusia terutama bidang kerohanian, al-

                                                 
2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010), h. 455 

3Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010) jilid 

VII, h. 369 

4Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya, h. 369 
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Qur’an sebagai pedoman pendidikan moral, spiritual dan kemasyarakatan.5 

Pendidikan berbasis masyarakat terutama dilatar belakangi agar terciptanya hubungan 

yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Jika hubungan yang harmonis di antara 

keduanya telah tercipta, akan tercipta pula saling pengertian antara sekolah, orang 

tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan 

jalinan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat secara umum, karena 

masing-masing pihak mengetahui manfaat arti dan pentingnya peranan mereka. 

Strategi ini pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat merasa ikut bertanggung 

jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah, karena terselenggaranya pendidkan yang 

berkualitas bukan hanya tanggung jawab guru-guru sekolah melainkan dibebankan 

juga pada orang tua dan masyarakat.6 Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, beilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.7 

Pendidikan islam dengan berbagai coraknya berorientasi memberikan bekal 

kepada manusia untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, karena itu 

pendidikan islam selalu diperbaharui konsep dan implementasinya dalam merespon 

                                                 
5Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam (Kalam Mulia: Jakarta, 1994), h. 2-3 

6Agus Nuryatno, Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi 
Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2008) h. 311-312 

7Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional 

(Cet. 2; Jakarta; Redaksi Sinar Grafika, 2009), h. 7 
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perkembangan zaman di era modern dan global ini yang bersifat temporal dan dinamis, 

sehingga peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada 

kebahagiaan hidup setelah mati tetapi juga pada kesuksesan kehidupan di dunia. 

Dalam proses belajar mengajar di pendidikan formal, pembelajaran pada dasarnya 

merupakan proses pengembangan keseluruhan sikap khususnya mengenai aktifitas 

peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Menurut E. Mulyasa 

pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.8 

Menurut Heri Gunawan, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan adanya niat untuk mengejawantahkan ajaran 

serta nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Kata niat mengandung 

pengertian suatu usaha yang direncanakan dengan sungguh-sungguh, yang muncul dan 

dirasakan dalam hati karena mengharap ridha Allah swt. Niat tersebut ditindaklanjuti 

dengan mujahadah, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan niat 

serta berusaha melakukan kebaikan atau konsisten dengan sesuatu yang direncanakan. 

Kemudian dilakukan muhasabah, yakni melakukan kontrol dan evaluasi terhadap 

rencana yang telah dilakukan.9 

Pendidikan Islam secara fungsional adalah merupakan upaya Muslim 

merekayasa pembentukan al-insan al-kamil melalui penciptaan situasi interaksi 

edukatif yang kondusif, dengan demikian, pendidikan Islam adalah model rekayasa 

                                                 
8E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h.100. 

9 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Agama Islam (Cet 2; Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 5 



5 

 

individual dan sosial yang paling efektif untuk menyiapkan dan menciptakan bentuk 

masyarakat ideal ke masa depan.10  

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal 

sekolah memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang cerdas, bukan 

hanya cerdas dalam intelektual tetapi juga dari segi spiritualnya yang menjadikan 

anak senang berbuat kebaikan, dalam mewujudkan hal yang demikian di dalam sebuah 

lembaga sekolah telah disusun program pembelajaran yang disebut dengan pendidikan 

keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik 

menguasai pengetahuan khusus tentang ajaran keagamaan yang bersangkutan.11  

Sadar akan pentingnya nilai nilai Islam dalam proses pendidikan murid, 

sekolah sebagai lembaga formal, telah banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang 

menerapkan nilai nilai agama Islam sebagai bagian dari pengembangan kepribadian 

dan keilmuan, disamping juga menyediakan ilmu pengetahuan umum sebagai bekal 

yang dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi era modern dan global yang sangat 

dinamis saat ini. Sekolah tersebut kemudian menambahkan term “islam” di belakang 

nama sekolah sebagai penguat identitas keislamannya. 

Dilatar belakangi fenomena bahwa telah terjadi pergeseran pola pikir 

masyarakat tentang pedidikan terhadap anak-anak, dengan memasukkan mereka ke 

sekolah berbasis islami dan disisi lain pentingnya kajian-kajian yang berorientasi pada 

konvergensi  ilmu tafsir dan ilmu pendidikan serta kajian living quran agar umat 

                                                 
10Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis) (Cet; 1, 

jakarta,PT. Intermasa, 2002) h. 55 

11Daud Ali, dkk, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1987), h. 161. 
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muslim tidak hanya terperangkap pada perbedaan pendapat terhadap tafsir dan 

penjelasan mengenai ayat al-Qur’an, melainkan yang terpenting ialah bagaimana 

menerapkan dan mengaplikasikan petunjuk, ajaran dan kandungan al-Qur’an, Untuk 

itu tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang pemikiran dan peranan 

umat islam berpartisipasi aktif dalam bidang pendidikan dan bentuk peranan yang 

relevan sesuai dengan petunjuk al-Qur’an guna menghasilkan pendidikan yang 

berkualitas, visioner dan kredibel. Semua ini akan dikaji dalam bentuk penelitian 

lapangan berdasarkan data riil. Dengan fokus kajian tentang implementasi QS al-‘As}r 

dalam proses pembelajaran di Sekolah Islam Al Azhar, Dalam konteks tesis ini, 

terminologi implementasi digunakan untuk memberikan pengertian tentang 

penerapan dan pelaksanaan tentang makna dan kandungan QS al-’As}r dalam proses 

belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 34 Makassar. Adapun menurut 

Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.12 Berdasarkan pengertian sebelumnya 

dapat disimpulkan implementasi adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Sekolah Islam Al Azhar Makassar sangat memperhatikan agar terciptanya 

peserta didik yang maju sehingga memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan 

spiritual sebagai bekal dalam menghadapi era digital yang sangat dinamis dengan 

mobilitas masyarakat yang sangat tinggi khususnya di perkotaan. Peneliti yang juga 

pernah menjadi tenaga pengajar di sekolah ini, merasa tertantang dan bangga untuk 

                                                 
12Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan (Bandung: Remaja Rosda 

Karya Offset, 2004) h. 39 
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meneliti, salah satu aspek yang penting dalam proses penerapan ajaran islam di 

sekolah ini, terkait dengan pemahaman terhadap QS al-‘As}r yang tedapat dalam 

rangkaian penutup proses pembelajaran di sekolah ini, sebagai surah yang dibaca oleh 

peserta didik dalam doanya untuk menutup pembelajaran mereka setiap hari, dengan 

judul   tesis: “Konvergensi al-Qur’an dan Teori Pendidikan: Implementasi QS al-‘Asri 

dalam Proses Pembelajaran di SD Islam Al Azhar 34 Makassar”. 

B. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk kemudahan dalam memahami tujuan tesis ini, berikut peneliti 

menguraikan hal-hal yang menjadi fokus serta lingkup penelitian pada tesis ini. 

1. Definisi Operasional 

a. Konvergensi 

Teori konvergensi dalam teori pendidikan adalah mempertemukan dua teori 

yang eksterm yakni nativisme dan empirisme, yang menjelaskan bahwa faktor 

lingkungan dan bawaan berperan penting dalam perkembangan peserta didik,13 dalam 

penelitian ini istilah konvergensi dikhususkan pada pencarian titik temu antara al-

Qur’an dan teori pendidikan yang dirumuskan oleh para pakar sebelumnya, dengan 

menjadikan SD Islam Al Azhar 34 Makassar sebagai medan penelitian dalam 

mengkaji implementasi QS. al-‘As}r dalam proses pembelajarannya, sesuai dengan 

teori pendidikan yang ada, peneliti sepenuhnya meyakini pada dasarnya semua teori 

ilmu pengetahuan bersumber dari al-Qur’an, sehingga akan selalu ditemukan titik 

temu antara teori pengetahuan dalam berbagai bidang dengan informasi dalam al-

Qur’an sebagai sumber pengetahuan yang bersifat holistik. 

                                                 
13 Djurmansyah, Pengantar Pendidikan, (Malang: t.tp, 2004), h. 61 
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b. Teori Pendidikan 

Lingkup teori pendidikan yang dimaksud disini ialah Proses Pembelajaran, 

merupakan terminologi yang dikenal dalam dunia pendidikan, sebelumnya 

menggunakan istilah Proses Belajar Mengajar memiliki akronim (PBM) sebagai 

istilah yang biasa digunakan dalam ruang lingkup pendidikan dan kurikulum, belajar 

adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari proses belajar, dan meningkatkan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, 

proses pembelajaran dapat di definisikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan 

oleh pendidik kepada peserta didiknya, terutama pada peran guru sebagai organizer 

yaitu orang yang mengelola segenap lingkungan dan fasilitas yang ada dan 

menghubungkannya dengan peserta didik. Dengan demikian peserta didik dapat 

belajar sehingga terjadi perubahan.14 Menurut Ely dan Gerlach, ada dua macam 

pendekatan dalam PBM, yaitu expository approach dan inqury approach. Pendekatan 

expository lebih menekankan keaktifan guru dan pendekatan inquiry lebih 

menekankan keaktifan murid.15 

c. Implementasi 

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni dari 

padanan kata to implement yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu,16 secara terminologi 

implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

                                                 
14R. Umi Barorah, “Beberapa Konsep Dasar Proses Belajar Mengajar dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2004): h. 3 

15Mudhoffir, Teknologi Instruksional (Bandung, Rosda Karya, 1990) h. 70-80 

16Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008) h. 

313, Risa Agustin, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Serba Jaya, t.th), h. 176 
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implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana.17 Dalam 

konteks penelitian ini terminologi implementasi digunakan untuk memberikan 

pengertian tentang penerapan dan pelaksanaan tentang makna dan kandungan QS al-

’As}r dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 34 Makassar. 

d. QS. al-‘As}r 

QS al-’As}r, ialah salah satu surah dalam al-Qur’an, berdasarkan tartib mushaf 

‘Us|mani, surah ini berada di urutan ke 103, setelah surah al-Taka>s|ur dan sebelum 

surah al-Humazah, adapun dari segi tartib nuzul, surah ini diturunkan setelah surah al-

Syarh}u, termasuk dalam kelompok ayat makkiyah yakni ayat yang turun sebelum 

hijrah sesuai dengan kandungannya yang lebih dominan menjelaskan tentang akhlak.18 

Penamaan surah ini diambil dari ayat pertama dimana Allah bersumpah dengan العصر 
)waktu( sebagai muqsam bih atau hal yang dijadikan sebagai asas dalam bersumpah, 

kata العصر dan yang serumpun dengannya, disebutkan lima kali dalam al-Qur’an, 

tetapi khusus dengan kata العصر  hanya satu kali disebutkan dan merupakan nama 

salah satu surah dalam al-Qur’an.19 Berikut redaksi dan terjemah Surah al-’As}r 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  .َواْلَعْصِر  ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا  .ِإنَّ اْْلِ
 .ِِبِلَْقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْبِ 

Terjemahnya:  

                                                 
17Nurdin Usman, Konteks Implementai Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002) h. 70 

18 Bandingkan, Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya (Jakarta: Kementrian Agama 

RI, 2010) jilid X, h. 765; dan Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-
Tasyri>‘ (Cet. II; Damasyq: Da>r al-Fikr, 1418 H), Juz XXX, h. 390. 

19 Fuad Abdul Baqi, Mu,jam al-Mufahras li alfa>z al-Qur’an (Kairoh: Matba’ah al-Mis}riyah, 

1364 H) h. 463 
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Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk 

kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.20 

Pemilihan QS al-’As}ri sebagai acuan dalam mengkaji aspek keislaman dan 

penerapannya di SD Islam Al Azhar 34 Makassar, karena surah ini adalah surah yang 

senantiasa dilafalkan oleh peserta didik setiap harinya sebagai penutup dalam 

rangkaian proses belajar mengajar di Sekolah Islam Al Azhar Makassar. 

e. SD Islam Al Azhar 34 Makassar 

SD Islam Al Azhar 34 Makassar, adalah salah satu sekolah yang terdapat di 

kota Makassar, beralamat lengkap di Jl. Aroeppala, Hertasning Baru, tepat setelah 

perbatasan antara Gowa dan Makassar. Dari aspek Kurikulumnya sekolah ini berada 

di bawah naungan managemen Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar, yang berpusat di 

Jakarta, adapun dalam managemen keuangan dan administrasi, sekolah ini berada di 

bawah naungan Yayasan Sinergi Insan Unggul, yang berkantor di kompleks kampus 

Al Azhar Makassar. Model pengembangan Kurikulum di Sekolah ini berorientasi 

Sekolah Islam Modern yang mengkonvergensikan antara modernisasi pendidikan 

umum dan pendidikan Islam, hal tersebut melatar belakangi pemilihan sekolah ini 

sebagai objek penelitian dalam rangka menemukan titik temu antara al-Qur’an dan 

teori pendidikan. 

                                                 
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010). h. 601 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar memudahkan untuk dipahami, rincian fokus penelitian dalam tesis ini 

dapat dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Fokus dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Konvergensi Al-Qur’an dan 

Teori Pendidikan 

- Teori Konvergensi 

- Pembelajaran 

- Nilai-nilai Pedagogis dalam 

QS al-‘As}r 

2 Implementasikan QS al-’As}r 

dalam proses pembelajaran di 

SD Islam Al Azhar 34 

Makassar 

- Pemahaman 

- Upaya 

- Implementasi 

3 Faktor pendukung dan 

penghambat Implementasi QS 

al-’As}r dalam proses 

pembelajaran di SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar 

- Faktor internal 

- Faktor eksternal 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka pokok masalah yang akan 

dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi QS al-’As}r dalam 

proses belajar mengajar di Sekolah Islam Al Azhar Makassar? Dengan rincian masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya implementasi QS al-’As}r dalam proses pembelajaran di SD 

Islam Al Azhar 34 Makassar? 

2. Bagaimana implementasi QS al-’As}r dalam proses pembelajaran di SD Islam 

Al Azhar 34 Makassar? 

3. Apa Faktor pendukung dan penghambat pendidik dalam 

mengimplementasikan QS al-’As}r dalam proses pembelajaran di SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Sekalipun   tesis ini lebih berorientasi pada aplikasi lapangan mengenai 

bagaimana implementasi QS al-’As}r dalam proses pembelajaran, selain hasil 

wawancara sebagai data utama, untuk memperkaya hasil penelitian ini peneliti juga 

mengambil rujukan dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan, baik berupa kitab 

tafsir klasik dan modern hasil pemikiran berintegritas para Ulama, maupun karya 

ilmiah yang diterbitkan dengan kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Di antara 

yang dapat dikemukakan sebagai rujukan primer antara lain: 

Penelitian terdahulu yang menjadikan Sekolah Islam Al Azhar sebagai objek 

penelitian yakni tesis penelitian berjudul “Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di SD Islam Al Azhar 36 Bandung”, disusun oleh Piki 
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Hilman Maas, tesis ini diselesaikan pada tahun 2018,  program pasca sarjana UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan 

pengembangan kurikulum di SD Islam Al Azhar 36 Bandung ialah melalui kegiatan 

intra dan ekstrakurikuler dengan metode yang sesuai serta didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai, kemudian melakukan evaluasi pada ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor yang bertujuan mengetahui kompetensi peserta didik. Penelitian 

tersebut tentu berbeda dengan   tesis ini yang bertujuan untuk mengkonvergensikan 

ilmu tafsir al- Qur’an dan ilmu manajemen pendidikan, dengan fokus kajian tentang 

bagaimana penerapan isi kandungan QS al-’As}r di SD Islam Al Azhar 34 Makassar. 

Dalam mengkaji hakikat makna QS al-’As}r, agar mendapatkan penjelasan 

yang otentik peneliti merujuk pada beberapa referensi kitab tafsir klasik maupun 

modern yang dianggap kredibel diantaranya. Kitab tafsir Ja>mi’ al-Baya>n fi Ta’wīl al-

Qur’a>n, karya Ibnu Jari>r al-T}abari>, kitab ini dikenal sebagai kitab tafsir tertua. Dalam 

terminologi metodologi tafsir kitab ini dikenal menggunakan metode bi al-riwa>yah, 

yakni menjadikan hadis sebagai landasan dalam menafsirkan, Tafsir ini terdiri dari 26 

jilid. Penulis juga menemukan bahwa tafsir ini terdiri dari 30 jilid dan menjadi refrensi 

utama serta pokok bahasan bagi tafsir berikutnya.21 Selanjutnya kitab Tafsir al-Muni>r 

karya Wahbah al-Zuh}ayli> dalam sistematika penyajiannya, tafsir ini pertama kali 

menjelaskan tentang jumlah ayat, dan kelompok ayat berdasarkan waktu dan tempat 

turunnya, kemudian menjelaskan latar belakang penamaan surah dan munasabahnya 

                                                 
21Thameen Ushama, Metodologi Tafsir al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Riora Cipta, 2000),h.68 
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dengan seurah sebelum dan sesudahnya.22 Kedua kitab tafsir tersebut sebagai rujukan 

agar mendapatkan penjelasan yang otentik. 

Selanjutnya merujuk pada kitab tafsir modern, peneliti menganggap penting 

untuk menjadikan kitab Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka sebagai rujukan primer 

dalam mengkaji tafsir QS al-‘Asr, hal ini karena Hamka sebagai penyusun kitab tafsir 

ini adalah salah seorang pendiri dan dewan pembina YPI (Yayasan Pesantren Islam Al 

Azhar) yakni yayasan yang menaungi Sekolah Islam Al Azhar Makassar sebagai objek 

kajian dalam penelitian ini. dalam terminologi metodologi tafsir, kitab ini 

menafsirkan 30 juz al-Qur’an yang terbagi dalam 29 jilid atau juzu’ dalam istilah kitab 

tersebut, cetakan pertama kitab ini terbit pada tahun 1985 oleh penerbit Pustaka Panji 

Mas di Jakarta. Selanjutnya kitab Tafsir al-Misbah, karya M. Quraish Shihab, sebagai 

sebuah kitab tafsir praktis yang relevan untuk konteks kekinian dan penjelasannya 

mudah dipahami, kedua kitab tafsir tersebut dalam terminologi metodologi tafsir, 

termasuk dalam corak ada>b bi al-ijtima>’i>, yakni penafsiran yang penjelasannya 

bernuansa sosial kebudayaan. 

Dalam usaha untuk memahami makna ontologis dan mengkaji nilai-nilai 

tarbiyah/pendidikan yang termuat dalam kandungan QS al-‘As{ri serta bagaimana 

mengimplementasikannya dalam proses belajar dan mengajar, disamping merujuk 

pada kitab tafsir klasik maupun modern peneliti juga mengacu pada salah satu 

penelitian mutakhir yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal berjudul Nilai-Nilai 

Psiko-Edukatif dalam Surat Al-‘Ashar: (Pembacaan Kritis Atas Pemikiran M. Quraish 

Shihab dalam Tafsir al-Misbah), penelitian yang disusun oleh Rahmad Hidayat ini di 

                                                 
22Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Tasyri>‘ (Cet. II; 

Damasyq: Da>r al-Fikr, 1418 H), Juz XXX, h. 390. 
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terbitkan oleh jurnal Islamic Counceling, pada tahun 2017, secara garis besar hasil 

penelitian ini memuat tentang bagaimana biografi M. Quraish Shihab dan 

keaktifannya dalam dunia pendidikan islam, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 

aspek-aspek tarbiyah serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam QS al-’As}r 

di antaranya nilai keimanan, nilai amal shaleh dan nilai nasehat menasehati dalam 

kebenaran dan kesabaran. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait dengan terminologi 

PBM (Proses Belajar Mengajar), peneliti membandingkan beberapa referensi artikel 

yang menyajikan data berupa definisi belajar dan mengajar dalam lingkup teori umum 

maupun hasil penelitian yang fokus kajiannya terhadap konsep belajar mengajar dalam 

perspektif islam, adapun referensi yang dimaksud di antaranya; Peranan Metode 

Pembelajaran Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam, oleh 

Siti Maesaroh, diterbitkan pada tahun 2013 oleh Jurnal Kependidikan; Beberapa 

Konsep Dasar Proses Belajar Mengajar Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, oleh Umi Barorah, diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan 

Agama Islam pada tahun 2004, awalnya penelitian ini adalah tugas untuk para 

mahasiswa PPL Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, mengingat pentingnya 

aplikasi konsep dasar tersebut dalam pembelajaran PAI; Konsepsi Guru Tentang 

Belajar Dan Mengajar Dalam Perspektif Belajar Aktif , oleh Pardjono diterbitkan oleh 

Jurnal Psikologi pada tahun 2000; dari tiga karya ilmiah ini diperoleh data yang dapat 

dibandingkan antara definisi dan metode belajar mengajar tradisional dan modern, 

kemudian dipaparkan secara sistematis agar penjelasan yang didapatkan saling 

melengkapi; dan terakhir adalah penelitian berjudul, Belajar Dan Mengajar Dalam 

Pandangan Al-Ghaza>li>, diterbitkan oleh Jurnal Tadris, pada tahun 2006, dalam 
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penelitian ini Mohammad Muchlis Solichin, menyajikan data berupa teori tentang 

belajar mengajar dalam nuansa islami berdasarkan perspektif Al-G}aza<li>. 

  Berdasarkan rujukan kepustakaan primer yang disebutkan sebelumnya, 

referensi utama penelitian ini didominasi oleh artikel penelitian yang diterbitkan 

dalam bentuk jurnal, penelitian dalam bentuk jurnal cenderung memberikan hasil yang 

komprehensif dan menjawab persoalan kekinian, sehingga diharapkan penelitian ini 

dapat menyajikan pemaparan yang utuh, baik aspek ontologis, epistemologis dan 

aksiologis, dengan pembahasan yang mutakhir terkait dengan fokus penelitian yakni 

implementasi QS al-’As}r dalam Proses Belajar Mengajar di SD Islam Al Azhar 34 

Makassar. 

E. Kerangka Teoretis 

Sebagai gambaran mengenai arah dan tata pikir peneliti dalam kaitannya 

dengan topik pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini, terdapat beberapa hal yang 

cukup mendasar sekaligus menjadi motivasi dalam melakukan pengkajian secara lebih 

mendalam tentang implementasi QS al-’As}r di SD Islam Al Azhar 34 Makassar. 

Sekolah Islam Al Azhar 34 Makassar sebagai lembaga pendidikan berbasis islam 

memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi 

“Menjadi Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam terkemuka dan modern 

dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna membentuk 

masyarakat Indonesia yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa menuju izzul 

Islam wal muslimin”. 
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Misi 

a. Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam dalam arti yang 

seluar-luasnya dengan semangat amar makruf nahi munkar. 

b. Mengawal dan membela Aqidah Islamiyah berdasarkan al-Qur’an dan al-

Sunnah. 

c. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan 

umat dan bangsa lahir dan batin. 

d. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang beriman, 

berilmu, beramal, dan bertaqwa melalui pengembangan kegiatan yang 

meningkatkan IMTAQ dan IPTEK sesuai aqidah Islam. 

e. Wujudnya persatuan dan kesatuan umat untuk kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia. 

Peneliti memahami bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut tentu 

dilandasi pada petunjuk-petunjuk al-Qur’an, berdasarkan visi misi inilah orientasi 

pendidikan di Sekolah Islam Al Azhar pada dasarnya merupakan wujud konvergensi 

antara antara al-Qur’an dengan teori pendidikan, sehingga dianggap relevan untuk 

menjadi bahan kajian dalam tesis ini. Disamping itu, latar belakang peneliti yang 

sebelumnya merupakan salah seorang tenaga pengajar di Sekolah tersebut, peneliti 

memperhatikan bahwa orientasi pendidikan di sekolah ini yang progresif dan modern 

dengan manajemen kurikulum yang visioner ditambah dengan statusnya sebagai 

sekolah elit, menjadi menarik bagi peneliti sebab pada dasarnya sekolah ini juga dapat 

dikatakan menonjolkan aspek-aspek living Quran sebagai identitasnya. Pemilihan QS 
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al-’As}ri sebagai acuan dalam mengkaji aspek keislaman dan penerapannya di sekolah 

tersebut, karena surah ini adalah surah yang senantiasa dilafalkan oleh peserta didik 

sebagai penutup setiap selesai melaksanakan proses belajar mengajar diluar kegiatan 

ekstrakurikuler. Pembacaan surah tersebut memang dicantumkan dalam daftar 

kegiatan peserta didik setiap harinya yang juga termasuk dalam rangkaian proses 

pembelajaran di Sekolah Islam Al Azhar Makassar. 

Secara garis besar kerangka teori dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 

tiga bagian. Pertama untuk mendapatkan pemahaman yang murni terhadap tafsir QS 

al-’As}r, diawali dengan mengkaji interpretasi QS al-’As}ri dengan memaparkan ayat 

dan terjemahnya, menjelaksan tentang gambaran umum, munasabah dan makna kosa 

kata serta term utama yang terdapat dalam QS al-’As}ri, dengan merujuk pada sumber 

kitab tafsir yang yang kredibel dan relevan untuk penelitian ini, kemudian memahami 

makna ayat QS al-’As}ri secara kritis dalam perspektif ontologis, epistemologis dan 

aksiologis yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dari 

pemaknaan QS al-’As}ri khususnya yang dapat di adopsi dalam dunia pendidikan. 

Kedua, Selanjutnya peneliti akan memaparkan tentang konsep proses belajar 

mengajar baik dalam perspektif teori umum maupun dalam perspektif islam, begitu 

pula membandingkan antara teori belajar mengajar tradisional dan modern kemudian 

menggabungkannnya dalam konsep yang saling melengkapi sehingga didapatkan 

penjelasan secara utuh dan komprehensif terkait dengan proses belajar mengajar. 

Langkah yang dilakukan untuk memperoleh penjelasan sesuai dengan gambaran 

sebelumnya yakni diawali dengan mengemukakan definisi Proses Belajar Mengajar 
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(PBM) baik secara etimologis maupun terminologis kemudian menerangkan tentang 

prinsip-prinsip proses belajar dan mengajar. 

Setelah mendapatkan pemahaman yang valid tentang hakikat tafsir QS al-

’As}ri selanjutnya peneliti mengembangkan pemikiran dan pemaknaan terhadap tafsir 

surah tersebut dengan menggali nilai-nilai pedagogis yang terkandung di dalamnya 

sebagai benang merah yang dapat ditarik dalam upaya mendapatkan penjelasan 

tentang bagaimana konvergensi anata al-Qur’an dengan teori pendidikan serta 

implementasi QS al-’As}ri dalam proses belajar mengajar di SD Islam Al Azhar 34 

Makassar. 

Ketiga, sebagai bagian pokok dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang 

bagaimana implementasi QS al-’As}ri dalam proses belajar mengajar di SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar, dimulai dengan pemaparan profil SD Islam Al Azhar 34 Makassar 

kemudian alasan dipilihnya QS al-’As}ri sebagai surah yang dilafalkan oleh peserta 

didik sebagai penutup dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan 

terakhir bagaimana implementasi surah tersebut dalam rangkaian kegiatan proses 

belajar mengajar dilingkungan sekolah, berdasarkan dari data hasil wawancara 

terhadap narasumber yang kredibel. 

  



20 

 

  

QS. Al-‘As}ri 

Tafsir 

Proses 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka fokus 

kajian penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan konvergensi al-Qur’an dan teori pendidikan berdasarkan 

makna kandungan QS. al-‘As}r. 

b. Menjelaskan bagaimana model pembelajaran di SD Islam Al Azhar 34 

Makassar. 

c. Memaparkan bagaimana pemahaman dan upaya yang dilakukan tenaga 

pendidik dalam mengimplementasikan QS al-’As}r dalam proses 

pembelajaran. 

d. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi QS al-’As}r 

dalam proses pembelajaran, di SD Islam Al Azhar 34 Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

1) Secara idealis peneliti meyakini hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan pikiran terhadap khasanah ilmiah dalam usaha pengembangan 

ilmu keguruan berdasarkan pada tuntunan al-Qur’an dalam hal ini QS al-

’As}r, terutama yang berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan bagi peserta didik dengan melakukan berbagai upaya 

pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. 

2) Menjaga universalitas makna al-Qur’an sebagai kitab yang s}alih} likulli 

makan wa zaman yakni tetap relevan di setiap kondisi dan zaman khususnya 

dalam menghadapi era milenial dalam dunia pendidikan 



22 

 

b. Kegunaan praktis 

1) Bagi Sekolah 

Sekolah Islam Al Azhar sebagai sekolah swasta yang manajemen pendidikan 

dan administrasinya dikelola secara mandiri menjadikan sekolah ini memiliki hak 

prerogatif untuk menentukan sendiri bagaimana sistem pengembangan kurikulum 

yang mereka terapkan dengan tetap mengacu pada K-13 yang ditetapkan pemerintah, 

maka dengan hal tersebut, hasil penelitian ini bagi sekolah dapat dijadikan sebagai 

salah satu acuan dalam menentukan model kurikulum Qur’ani yang dapat diterapkan 

di sekolah. 

2) Bagi Pendidik 

a) Sebagai salah satu sumber referensi dalam memberikan materi kepada 

siswa. 

b) Salah satu acuan yang dapat dipedomani dalam menyusun RPP (Rencana 

Pembelajaran) yang berdasarkan aturan K13, setiap termnya harus memuat 

aspek imtaq dengan menyebutkan ayat yang relevan dengan materi. 

c) Sebagai bahan informasi tentang relevansi ayat-ayat al-Qur’an terhadap 

tuntutan zaman, untuk lebih meningkatkan kualitas belajar mengajar 

terhadap siswa yang saat ini berada di era milenial. 

3) Bagi peneliti 

Dengan mempertimbangkan aspek subjektifitas peneliti, secara personal 

peneliti harus menyebutkan bahwa kegunaan penelitian ini salah satunya ialah sebagai 

pengenang di antara banyak kenang-kenangan yang berkesan selama peneliti menjadi 

tenaga pendidik secara resmi di Sekolah Islam Al Azhar Makassar, kurang lebih satu 
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tahun sejak 21 februari 2018, tempat dimana peneliti pertama kali diberikan 

kesempatan untuk bekerja secara profesional sebagai seorang pengajar. 

Kemudian dalam perspektif formalitas akademik, kegunaan penelitian ini 

selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang 

keagamaan, program studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Secara idealis penelitian ini juga 

berfungsi sebagai wadah sumbangan pemikiran peneliti dalam dunia pendidikan, yang 

diharapkan dapat menjadi salah satu dari sekian banyak karya ilmiah yang lebih 

berintegritas dan kredibel untuk dijadikan sebagai referensi dalam upaya 

mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis al-Qur’an dan di sisi lain 

menonjolkan universalitas makna ayat-ayat al-Qur’an sebagai tuntunan dan pedoman 

hidup di era persebaran informasi yang serba cepat. 
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BAB II 

KONVERGENSI AL-QUR’AN DAN TEORI PENDIDIKAN 

A. Konsep Teori Konvergensi dalam Pendidikan 

1. Teori Konvergensi dalam Pendidikan 

Secara bahasa, konvergensi adalah kata dalam bahasa inggris yakni convergence, 

menunjukkan pada keadaan antara dua hal atau lebih menuju pada satu titik pertemuan,1 

dalam teori pendidikan, konvergensi adalah teori yang mempertemukan dua teori yang 

eksterm yakni nativisme dan empirisme, yang menjelaskan bahwa faktor lingkungan 

dan bawaan berperan penting dalam perkembangan peserta didik,2 tokoh penting 

dalam teori ini adalah William Stern seorang psikolog asal Jerman, yang menganut 

asas “personologi” berkaitan dengan kepribadian manusia, yang meyakini bahwa asas 

pembawaan maupun kepribadian manusia sangat mempengaruhi perkembangan 

pribadi seseorang, sebagai contoh, seorang anak yang dididik dalam linkungan 

pesantren oleh para ustadz, maka suatu saat anak tersebut juga berpotensi untuk 

menjadi ustadz.3 dalam penelitian ini istilah konvergensi dikhususkan pada pencarian titik 

temu antara al-Qur’an dan teori pendidikan yang dirumuskan oleh para pakar sebelumnya, 

dengan menjadikan SD Islam Al Azhar 34 Makassar sebagai medan penelitian dalam mengkaji 

implementasi QS. al-‘As}r dalam proses pembelajarannya, sesuai dengan teori pendidikan yang 

ada, peneliti sepenuhnya meyakini pada dasarnya semua teori ilmu pengetahuan bersumber 

dari al-Qur’an, sehingga akan selalu ditemukan titik temu antara teori pengetahuan dalam 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 730. 
2 Djurmansyah, Pengantar Pendidikan, (Malang: 2004), h. 61 
3 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2017), h. 45 
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berbagai bidang dengan informasi dalam al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan yang bersifat 

holistik. 

Konvergensi dalam perspektif pendidikan islam, lebih menekankan pada 

kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, berdasarkan fitrahnya manusia 

dengan potensi akal yang diberikan, manusia akan dengan sendirinya dapat memahami 

bahwa apa yang ada di sekitar mereka tidak muncul begitu saja, sehingga 

menumbuhkan aqidah dan ketaqwaan kepada sang Maha Pencipta,4 potensi ini 

kemudian didukung dengan faktor linkungan yakni sekolah dengan sistem 

pembelajaran yang membimbing mereka kepada ajaran Al-Quran. 

2. Konsep Pembelajaran 

a. Belajar 

1) Definisi belajar 

Rasulullah saw  sebagai guru besar dalam pendidikan Islam secara eksplisit 

dengan sebuah kalimat yang singkat tapi penuh dengan makna (jawami’ al-kalam) 

mendeskripsikan belajar sebagai  َِطلَُب الِْعْْل (menuntut ilmu).5 yaitu usaha sadar 

(membaca dan menuntut) untuk mendapatkan ilmu. Wujud belajar adalah al-qira>'ah 

(membaca), mendengar, mercnungkan, mengamalkan dan menyampaikan.6 Adapun 

tujuan belajar adalah terwujudnya perilaku yang mulia, menghilangkan kebodohan 

dalam setiap aspek, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk hidup dan 

                                                             
4 Mangun dan Budianto, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Griya Santri, 2010), h. 9 

5Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah berbunyi  َطلَُب الِْعْْلِ فَرِيَضٌة عَََل ُكلِ ُمْسِْلم  “menuntut 

ilmu wajib bagi setiap muslim”, lihat Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdullah bin Yazi>d al-Qazwa>ni>, Sunan Ibnu 
Ma>jah (Ttp: Da>r Ih}ya>’al-Kita>b  al-‘Arabiyah, tth),  Juz 1, h. 81. di teliti oleh Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi 

6Mengoptimalkan media belajar manusia yang tclah dibekalkan Tuhan, baca QS Al-‘Alaq ayat 

dan Q.S. al Nahl (16): 78   
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kehidupannya baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dan memiliki bidang 

kemampuan dan keahlian.7 

Dalam lingkup psikologi pendidikan, terdapat banyak ahli yang berusaha 

mendefinisikan belajar, mengacu pada definisi belajar yang dikemukakan oleh para 

ahli dari barat, diantaranya: 

1) James O. Wittaker mengungkapkan “Learning may be difined as the process 

by which behavior originates or altered training or experience.8 Belajar adalah 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman. 

2) Cronbach: “Learning is shown by change in behavior as a result of 

experience”.9 Belajar ditunjukan oleh perubahan dalam tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman. 

3) Howard L. Kingsley: “Learning is the process by which behavior (in the 

broader sense) is originated or change through practice or  training”.10 Belajar 

adalah proses yang dengannya tingkah laku (dalam arti yang luas) ditimbulkan 

atau diubah melalui praktik dan latihan. 

4) Chaplin : “Acquisition of any relatively permanent change in behavior as a 

result of practice and experience.”11 Belajar adalah  perolehan perubahan 

                                                             
7Muhammad 'Athiyah al Abrasyi, Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifaiuha, cet. II (Da>r al-

Fikr.t.th.), h. 22-25 

8James O Whittaker, Introduction to Psychology (Tokyo: Toppan Company Limited, 1997), 

h.15 

9Lee J. Cronbach, Educational Psychology (New Haartcourt: Grace,1954), h.47 

10Howard L. Kingsley, The Nature and Condition of Learning (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 

Engliwood Clifts, 1957), h.12 

11Chaplin, J.P., Dictionary of Psycology (New York: Dell Publishing Co. Inc, 1972), h. 24 
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tingkah laku yang relatif menetap atau permanen sebagai akibat latihan dan 

pengalaman. 

5) Stern mengemukakan "Learn" ist kenntnisserwerb durch wiedurholte 

Darbeitungen, yang dalam arti luasnya juga meliputi; der Ansignung neur 

Fertigkinten durch Wiederholung die Rede.12 Definisi ini lebih menekankan 

pada usaha sadar yang dilakukan untuk mendapat perubahan di dalam diri. 

Lima rumusan di atas menekankan belajar kepada perubahan perilaku sebagai 

hasil dari latihan dan pengalaman. Dengan demikian mereka lebih cenderung meninjau 

belajar sebagai perubahan perilaku dan termasuk dalam tokoh aliran behaviorisme. 

Definisi di atas menekankan pengertian belajar pada aspek kognitif -disamping 

behavioris (tingkah laku)- yaitu belajar sebagai upaya memperoleh ilmu pengetahuan, 

pemahaman, kecakapan, kebiasaan dan sikap yang disimpan dan dilaksanakan 

sehingga melahirkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. 13 

Definisi 2, 4 dan 5, menunjukkan bahwa belajar itu membawa perubahan 

tingkah laku. Kedua definisi ini belum menunjukkan bagaimana proses belajar itu, 

tetapi menitik beratkan pada hasil dari belajar yaitu adanya perubahan dalam tingkah 

laku implisit di dalamnya penambahan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan 

definisi 1 dan 3 memaparkan tentang proses belajar yaitu suatu aktifitas berupa 

mengobservasi, membaca, meniru, mencoba sendiri, mendengarkan dan mengikuti 

instruksi dan ia juga merupakan proses dengan suatu aktivitas yang terorganisir atau 

                                                             
12Sumadi Suryaabrata. Psikologi Pendidikan (Jakarta:Rajawali Pers, cetakan kelima, 1990) h. 

247-248 

13Mohammad Muchlis Solichin, “Belajar Mengajar dalam Pandangan Al-Ghzali” Tadris 1, no. 

2 (2006): h. 139-140 
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pelatihan yang terorganisir. Dengan demikian keempat definisi tersebut saling 

melengkap.14  

Berkaitan dengan tujuan belajar al-Ghaza>li> menekankan belajar sebagai upaya 

mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghaza>li> tidak membenarkan belajar dengan tujuan 

duniawi. Dalam hal ini, al-Ghaza>li> menyatakan: “Hasil dari ilmu pengetahuan 

sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan sekalian alam, dan 

menghubungkan diri dengan malaikat yang tinggi dan berkumpul dengan alam arwah. 

Semua itu adalah keagungan dan penghormatan secara naluriyah.”15 

Dalam belajar dan pembelajaran, al-Ghaza>li> mengajarkan bahwa belajar adalah 

proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui 

berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran yang 

bertahap, dimana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan 

masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah menjadi manusia seutuhnya.”16 

2) Prinsip-prinsip dalam belajar 

Untuk mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip dalam belajar 

setelah mengungkapkan metode belajar tradisional peneliti melengkapinya dengan 

memaparkan metode modern, sebagaimana Dewey Mengkritik proses pembelajaran 

tradisional sebagai proses belajar yang secara pasif menerima pengetahuan yang 

diberikan guru dan pengetahuan diasumsikan sebagai sosok informasi dan 

keterampilan yang telah dihasilkan pada waktu yang lampau dengan standar tertentu. 

                                                             
14R. Umi Barorah, “Beberapa Konsep Dasar Proses Belajar Mengajar dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2004): h. 5 

15Al-Ghazâlî, Ihyâ’ Ulûmuddîn (tt: Masyadul Husaini, tt), Juz I, h.10 

16Mohammad Muchlis Solichin, “Belajar Mengajar dalam Pandangan Al-Ghzali” h. 145 
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Pendidikan progresif meliputi tiga aspek perubahan, yaitu: hakikat ilmu pengetahuan, 

belajar dan mengajar.17  

Muchlis Sholihin dalam penelitiannya mengungkapkan, setidaknya ada tujuh 

indikasi yang menunjukkan proses belajar yang seutuhnya:18 

1) Motivasi dan Perhatian 

Motivasi menjadi faktor mendasar dalam proses belajar, motivasi adalah mesin 

penggerak yang mendorong seseorang melakukan aktivitas belajarnya. Selanjutnya 

tanpa perhatian maka tidak akan ada kegiatan belajar anak akan memberikan 

perhatian, ketika mata pelajarannya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila mata 

pelajaran itu sesuai dengan sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih 

lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan motivasi 

untuk mempelajarinya. Jika siswa tidak mempunyai perhatian alami, maka ia perlu 

dibangkitkan perhatiannya. 

Dalam pandangan modern dikenal juga teori belajar konstruktivisme. Teori ini 

berkaitan dengan teori asimilasi dan akomodasi teori konstruktivisme meletakkan 

dasarnya pada dua prinsip seperti yang dikemukakan oleh von Glasserfeld (1989), 

yaitu pertama, bahwa pengetahuan tidak secara pasif diterima tetapi secara aktif 

dibangun oleh subjek yang sadar dan yang kedua fungsi dari kognisi adalah adaptif 

dan mengorganisasi dunia pengalaman, bukan pencarian realita ontologis. Prinsip 

kedua mempunyai pengertian bahwa fungsi dari kognisi bukannya menemukan 

realitas objektif yang sudah ada tetapi menyesuaikan konsep realitas yang diajukan 

dengan sesuatu yang berdasarkan pengalaman. Murid bukan memindahkan 

                                                             
17Pardjono “Konsepsi Guru Tentang Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Belajar Aktif” 

Jurnal Psikologi, no.2 (2000): h. 74 

18Mohammad Muchlis Solichin, “Belajar Mengajar dalam Pandangan Al-Ghzali” h. 141-142 
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pengetahuan dari dunia eksternal ke dalam memori mereka seperti pada pandangan 

tradisional, tetapi mereka membangun dengan menginterpretasikan dunia berdasarkan 

pengalaman dan struktur pengetahuannya secara terus menerus.19 

2) Perbedaan Individu 

Dalam tugasnya sebagai pendidik guru harus memperhatikan perbedaan 

indivual peserta didik agar dapat menyesuaikan materi, metode, irama, dan tempo 

penyampaian. Bagi siswa yang tingkat kemampuannya rendah, guru harus 

memberikan perhatian lebih dengan latihan- latihan atau pelajaran-pelajaran ekstra. 

Sedangkan bagi yang kemampuannya menonjol, guru memberikan penugasan yang 

lebih intensif dari pada anak yang lain. 

3) Inisiatif 

Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar menunjukkan aktivitas kejiwaan 

yang tinggi, yaitu mengolah informasi yang diterima, tidak hanya sekedar 

menyimpannya saja tanpa ada transformasi seseorang harus bersifat aktif, konstruktif 

dan mampu merencanakan sesuatu. Thorndike menyatakan bahwa belajar 

memerlukan latihan-latihan sesuai dengan law of exercise. 

Dalam tataran praktis, keaktifan siswa dapat terlihat dalam aktivitasnya 

sehari-sehari, misalnya ia sering membaca buku pelajaran, serius menyimak 

keterangan guru, sering bertanya kepada guru, aktif dalam diskusi kelas, rajin berlatih 

dalam penguasaan keterampilan dan lain-lain. Artinya keberhasilan belajar lebih dapat 

terwujud jika anak mempunyai inisiatif untuk melakukan aktivitas belajar dengan 

sendirinya dan guru berfungsi sebagai pembimbing. Menurut Dewey dalam belajar 

                                                             
19Pardjono “Konsepsi Guru Tentang Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Belajar Aktif”, h. 

75-76 
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aktif pengetahuan merupakan pengalaman pribadi yang diorganisasikan dan dibangun 

melalui proses belajar bukan dari guru. Sedangkan mengajar merupakan upaya 

menciptakan lingkungan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui 

keterlibatan secara aktif dalam kegiatan belajar.20 

4) Pengalaman 

Belajar yang paling baik adalah belajar dengan mengalami langsung. Dengan 

belajar dan mengalami langsung siswa dapat menghayati, karena terlibat langsung 

dalam perbuatan, sehingga memiliki rasa tanggung jawab atas keberhasilan proses 

belajar. Sebagai contoh, siswa yang belajar tata cara merawat jenazah akan lebih 

efektif bila siswa terlibat langsung dalam praktik perawatan jenazah daripada hanya 

melihat orang merawat jenazah atau bahkan hanya mendengarkan saja bagaimana cara 

merawat jenazah. Keterlibatan siswa dalam belajar bukan hanya diartikan sebagai 

keterlibatan fisik semata, tapi juga yang diperlukan keterlibatan emosional, kegiatan 

berpikir, penghayatan dan internalisasi. 

5) Tantangan 

Agar pada diri anak timbul dorongan dalam belajar maka pelajaran yang baru 

dipelajari harus penuh dengan tantangan. teori field theory, yang dicetuskan oleh Kurt 

Lewin, menyatakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan 

psikologis, siswa berada dalam tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu mendapatkan 

tantangan dan hambatan dalam mempelajari bahan pelajaran. Dengan hambatan dan 

tantangan itu timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari 

                                                             
20Pardjono “Konsepsi Guru Tentang Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Belajar Aktif”, h. 

74 
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bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu dapat teratasi maka ia akan memasuki 

medan baru dan semakin termotivasi. 

6) Penguatan 

Bagi peserta didik penguatan dapat berarti hasil belajar yang menyenangkan 

(positif) dan dapat pula berupa hasil belajar yang tidak menyenangkan (negatif). Anak 

yang nilai belajarnya baik akan meningkatkan gairah belajar, sedangkan anak yang 

mendapatkan nilai jelek akan takut tidak lulus dan berupaya meningkatkan aktivitas 

belajarnya. Pada teori classical conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, 

maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya, Siswa akan belajar 

dengan baik dan bersungguh-sungguh jika mendapatkan hasil yang baik dan 

menyenangkan, dan ini berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 

7) Evaluasi 

Evaluasi sangat diperlukan dalam belajar, ini berkaitan dengan teori psikologi 

daya, yang menyatakan bahwa belajar adalah memilih daya-daya yang ada pada diri 

manusia, yaitu daya mengingat, mengamati, menanggapi, mengkhayal, merasakan, 

berpikir dan sebagainya. Dengan cara pengulangan-pengulangan itu maka daya-daya 

tersebut akan berkembang dengan baik. Disamping itu, pengulangan dalam belajar 

dengan latihan yang diulang-ulang akan memberikan hasil belajar sesuai dengan yang 

diinginkan. 

b. Mengajar 

1) Definisi mengajar 

Berdasarkan perspektif teori pendidikan, mengajar adalah suatu kegiatan 

mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam beberapa pendapat, 

mengajar (ta’lîm) disetarakan dengan mendidik (ta’dîb). Namun demikian, mengajar 
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dinilai lebih dahulu ada dari pada mendidik. Ini dapat dilihat dari sejarah Rasulullah 

yang mengajarkan membaca al-Qur’an kepada para sahabat-Nya.. Bahkan al-Qur’an 

menyebutkan bagaimana Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam “Dan Allah 

telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya.” dan “Allah telah 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”21 

Mengacu pada tinjauan umum, ada tiga definisi mengajar yang paling tidak 

selama ini dipahami dan berpengaruh terhadap pola pelaksanaan Proses Belajar 

Mengajar, metode pengajaran, peran guru dan Iain-lain. Ketiga definisi mengajar 

tersebut adalah:22 

a) Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada anak. 

b) Mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada anak. 

c) Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 

sebaik-baiknya dan mcnghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses 

belajar. 

Guru sebagai pengatur lingkungan masyarakat berarti guru menggandeng 

masyarakat di dalam proses pernbelajaran. Misalnya guru meminta peserta didik 

untuk mengikuti berbagai kajian keagamaan yang ada di masyarakat dan menganalisa 

hasil kajian tersebut baik yang bersifat teoritis maupun praktis, lalu meminta peserta 

didik menganalisa dengan kaca mata "agama" berbagai fenomena yang terjadi di 

                                                             
21Baca QS Al-Baqarah: 31; lihat Mohammad Muchlis Solichin, “Belajar Mengajar dalam 

Pandangan Al-Ghzali” h. 150 

22Nasution.S., Didaktik Asas-Asas Mengajar (Bandung: Jemmars, 1986) h. 8 
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masyarakat, guru meminta peserta didik untuk turut memakmurkan masjid terdekat 

dengan rumah peserta didik.23 

Guru sebagai pengatur lingkungan global artinya guru menggunakan berbagai 

budaya global misalnya budaya pop and trend life yang sedang berkembang di 

masyarakat, berbagai informasi internet dan televisi serta media cetak misalnya koran, 

tabloid, majalah untuk pernbelajaran bisa dijadikan sebagai kasus agar peserta didik 

menganalisanya dengan kaca mata Islam. Bentuk sinergisitas antara guru di dalam 

melaksanakan tugas mengajar dengan lingkungan; lingkungan keluarga, lingkungan 

msyarakat, lingkungan sekolah dan lingkungan global.24 

2) Prinsip-prinsip dalam Mengajar 

Pada pemaparan tentang prinsip dalam mengajar peneliti memulai dengan 

mengungkapkan pendapat dalam perspektif islam dengan mengacu pada pandangan 

al-Ghazali, kemudian memaparkan prinsip mengajar berdasarkan pendapat para ahli 

dalam teori umum. Dalam hal mengambil peran sebagai pendidik atau pengajar, al-

Ghaza>li> mempunyai pandangan sebagai berikut:25 

a) Memelihara anak dari perbuatan tercela.  

b) Membimbingnya agar menjadi anak yang sholeh.  

c) Menjauhkan anak dari pergaulan yang jelek.  

                                                             
23R. Umi Barorah, “Beberapa Konsep Dasar Proses Belajar Mengajar dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” h. 4 

24R. Umi Barorah, “Beberapa Konsep Dasar Proses Belajar Mengajar dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” h. 3-4 

25Al-Ghazâlî, Ihyâ’ Ulumuddîn, h. 231 



35 
 

d) Mengajarkan cara yang benar dalam mencari rizki.  

e) Mengajar anak agar tidak sombong.  

f) Mengajarkan al Qur’an.  

g) Memberikan kesempatan untuk bermain dan berolah raga untuk 

mengembangkan penalaran. 

Pemahaman tentang peran mengajar al-Ghaza>li> sebagaimana tersebut diatas, 

menekankan pada aaspek pembinaan moral yang mengacu pada baik buruknya 

manusia sebagai manusia, yang berkaitan dengan nilai nilai susila serta berhubungan 

dengan larangan dan tindakan yang membicarakan benar atau salah.26  Berkaitan 

dengan mengajar, al- Ghazâlî membahas kedudukan dan fungsi guru sebagai pengajar. 

Ia memandang guru sebagai berikut: 

1) Guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing. 

Al-Ghaza>li> menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan 

pembimbing bagi anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, al-Ghaza>li> menganjurkan 

agar guru atau pendidik mengajar dan membimbing dengan penuh kasih sayang 

sebagaimana ia mengajar dan mendidik anaknya sendiri. “Didiklah muridmu dan 

perlakukanlah mereka seperti anakmu sendiri”.27 

 Pada persepektif di atas, guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya tidak 

memandang dirinya sebagai penguasa dan mempunyai otoritas penuh, tetapi lebih 

dianggap sebagai manager of learning yang senantiasa siap membimbing dan 

                                                             
26C. Adiningsih, Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 24 

27Al-Ghazâlî, Ihyâ’ Ulumuddîn, h. 231 
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membantu siswa dalam menjalani aktivitas belajarnya menuju kedewasaan dan 

kematangan dirinya.28 

2) Al-Ghaza>li> menyatakan, mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia. 

Berkaitan dengan hal ini, al-Ghaza>li> mengatakan: “Maka seorang yang alim 

mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya maka ia yang dinamakan seorang yang 

besar di semua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam-alam yang 

lain. Dia mempunyai cahaya dalam dirinya dan ia seperti minyak wangi, yang 

memberikan kewangian kepada orang lain.29 

Betapa tinggi penghargaan al-Ghaza>li> terhadap pekerjaan guru sehingga ia 

memberikan perumpamaan sebagai matahari, yang merupakan sumber kehidupan dan 

penerangan di langit dan dibumi. Dengan ilmunya seorang guru dapat memberikan 

penerangan kepada ummat sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk.30 

Bahkan al-Ghaza>li> memberikan dalil aqli terhadap kemuliaan guru yaitu 

dengan menyatakan bahwa seorang pandai emas lebih mulia dari pada seorang 

penyamak kulit, karena pandai emas mengolah emas yang termasuk logam mulia, 

sedangkan penyamak kulit mengolah kulit binatang yang telah mati. Jelas pekerjaan 

pandai emas lebih mulia dari pada penyamak kulit. Demikian juga seorang guru lebih 

mulia dari pada pandai emas karena seorang guru mengolah, membimbing manusia 

                                                             
28Muhibbin, Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2002), h. 184 

29Al-Ghazâlî, Ihyâ’ Ulumuddîn, h. 45 

30 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS (Bandung : Pustaka 

Setia, 1997), h. 68 
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yang merupakan makhluk termulia di sisi Allah, sehingga pekerjaan guru lebih baik 

dan lebih mulia dari pada pekerjaan apapun.31 

3) Dalam mengajar guru harus memberikan teladan bagi murid. 

Dalam perannya sebagai Seorang yang mengajar, membimbing dan 

mengarahkan, guru harus menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya. Untuk ini 

seorang guru menjaga kewibawaan di hadapan murid-muridnya. Ia harus dapat 

menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, sehingga akan terpencar 

dari dirinya cahaya kemuliaan. Ini bukan berarti ia harus jauh dengan muridnya, 

namun ia tetap harus dekat dan penuh kasih sayang kepada murid dengan tetap 

memelihara kewibawaannya. Tentang perlunya guru berwibawa dan bersih dari 

perbuatan yang tercela, al- Ghazâlî menyatakan: “ Hendaklah guru mengamalkan 

ilmunya, jangan berbohong dalam perbuatannya. Guru yang membimbing muridnya 

seperti ukiran dengan tanah liat, atau bayangan dengan tongkat. Bagaimana sebuah 

tanah liat dapat diukir tanpa ada alat ukirannya dan bagaimana bayangan tongkat akan 

lurus kalau tongkatnya tidak lurus.”32 

Dalam hal memberikan teladan itu, Muhaimin menekankan pada fungsi dan 

kedudukan guru sebagai mursyid, yaitu bagaimana seorang guru dapat menularkan 

penghayatan (transinternalisasi) akhlak dan karakter atau kepribadiannya kepada anak 

didiknya, baik berupa etos kerjanya, etos ibadahnya maupun etos belajarnya dengan 

mengharap keridhaan Allah swt.33 

                                                             
31 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS. h. 69 

32Hasan Langulung, Pendidikan Islam dalam Abad ke-21 ( Jakarta: Pustaka Husna Baru, 2003), 

h. 105 

33Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 

h.213 
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4) Guru harus memotivasi muridnya. 

Sebagai seorang yang megajarkan ilmu kepada murid-muridnya, maka seorang 

guru harus dapat mengambil peran sebagai motivator membangkitkan semangat 

belajar anak, terutama sekali bagaimana anak dapat mempelajari ilmu pengetahuan 

yang sedang dipelajari gurunya. Di sinilah terletak tangggung jawab guru, yaitu ia 

dapat menularkan ilmunya kepada murid sekaligus bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan belajar murid. Tentang tanggung jawab guru ini, al-Ghaza>li> menyatakan: 

“Seorang guru harus bertanggung jawab pada pelajaran yang diajarinya dan membuka 

jalan yang seluas-luasnya untuk mempelajari bidang studi lain. Kalau ia mengajar 

beberapa bidang studi yang lain, maka harus menjaga kemajuan murid setahap demi 

setahap.34 

Dalam perannya sebagai motivator itulah seorang guru dapat membangkitkan 

semangat murid dalam belajar, “motivasi menunjuk kepada semua gejala yang 

terkandung dalam stimulasi ke arah tujuan tertentu, dimana sebelumnya tidak ada 

gerakan ke arah tujuan tersebut.”.35 Dengan demikian tegaslah bahwa guru harus 

memotivasi murid-muridnya agar dapat meraih keberhasilan baik dalam lingkup 

sekolah maupun kelak setelah keluar dari sekolah dan mengambil perannya dalam 

masyarakat. 

                                                             
34Al-Ghazâlî, Ihyâ’ Ulumuddîn, Juz I, h. 46 

35Omar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung : Sinar Baru, 200), h. 173. 
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Melengkapi uraian al-Ghaza>li> tentang bagaimana karakter seorang pendidik, 

peneliti mengemukakan penjelasan Charles Weingartner dan Neil Postman tentang 

bagaimana seorang pendidik sebaiknya dalam bersikap terhadap peserta didik:36 

1) Pendidik yang baik jarang sekali memberi tahu dengan rinci apa yang harus 

dilakukan siswa. Guru baik meyakini bahwa meskipun mereka itu guru tetapi 

"menggurui" adalah tindakan yang kurang relevan. Jika siswa diberi sedikit 

rangsangan dengan pertanyaan yang nampaknya dapat dicari jawabannya, tentu 

siswa akan bergairah untuk mencari jawaban tersebut. 

2) Guru baik selalu dapat membedakan pertanyaan konvergen dari pertanyaan 

divergen. Pertanyaan konvergen adalah pertanyaan yang cenderung hanya 

memiliki satu jawaban, sedangkan pertanyaan divergen menuntut siswa untuk 

mencari alternatif jawaban. 

3) Guru baik biasanya tidak menyukai jawaban tunggal. Mereka menginginkan 

segala sesuatu serba alternatif sehingga memancing rasa genuine siswa dan 

membangkitkan pemikiran dan kreatifitas untuk mencari alternatif baru.  

4) Guru baik cenderung tidak menyukai hubungan sepihak, apalagi bersumber dari 

dirinya. Guru baik memilih pendekatan yang memungkinkan terjadinya 

interaksi antar siswa. 

5) Pendidik yang baik jarang sekali memberi kesimpulan, baik untuk akhir 

pelajaran maupun dalam kegiatan diskusi, dalam mengakhiri pertemuan guru 

baik selalu menitipkan problem unruk dipecahkan oleh siswa baik di kelas 

maupun di rumah. 

                                                             
36Suharsini Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiaiwi (Jakarta: Rineka Cipta, 

1990), h. 25-26 
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6) Pada dasarnya setiap pertemuan dari kegiatan pembelajaran guru baik selalu 

mengandung persoalan bagi siswa. Pelajaran berkembang dari, oleh dan untuk 

pengetahuan dan keterampilan siswa melalui proses, merumuskan, 

mendefinisikan, mengklasifikasikan, menggeneralisasikan, menyimpulkan dan 

menumbuhkan lagi persoalan untuk pengembangan selanjutnya. Dengan 

demikian, pengetahuan siswa diperoleh dari keaktifan mereka sendiri. 

7) Penilaian yang diberikan oleh guru, berdasar pada sejauh mana siswa mengalami 

perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar, bukan berorientasi pada hasil 

semata. 

Pengajar dalam bidang Agama memerlukan suatu terobosan pendekatan 

pembelajaran yanag efektif. Pembelajaran yang mampu menumbuhkan kebermaknaan 

dan menyenangkan. Bukan yang selama ini dilekatkan atribut pada pembelajaran 

agama: menjenuhkan dan tidak inovatif. Salah satu tugas sekolah adalah memberikan 

pengajaran kepada siswa. Mereka harus memperoleh kecakapan dan pengetahuana 

dari sekolah, selain mengembangkan pribadinya. Pemberian kecakapan dan 

pengetahuan kepada siswa, merupakan proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh 

guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara atau metode tertentu.37 

Dalam teori pembelajaran berusaha dirumuskan tata cara untuk membuat 

peserta didik dapat belajar dengan baik, tidak semata-mata merupakan penerapan dari 

teori atau prinsip-prinsip belajar, walaupun berhubungan dengan proses belajar. 

Dalam teori pembelajaran dibicarakan tentang prinsip-prinsip yang dipakai untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis di dalam pembelajaran dan bagaimana 

                                                             
37Siti Maesaroh “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestadi Belajar 

Pendidikan Agama Islam” 1, no. 1 (2013): h. 156 
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menyelesaikan masalah yang terdapat. Dalam pembelajaran sehari-hari. Teori 

pembelajaran tidak saja berbicara tentang bagaimana manusia belajar, tetapi juga 

mempertimbangkan hal-hal lain yang mempengaruhi manusia secara psikologis, 

biografis, antropologis dan sosiologis, tekanan utama teori ini adalah prosedur yang 

telah terbukti berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu: bahwa kejadian- 

kejadian di dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori umum, tanpa memperhatikan hasil belajar yang 

diharapkan. Namun tiap-tiap hasil belajar terdapat kejadian khusus untuk dapat 

terbentuk.38 

B. Interpretasi QS Al-’As}r 

1. Teks dan terjemah ayat. 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  .َواْلَعْصِر  ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا  .ِإنَّ اْْلِ
 .ِِبِلَْقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْبِ 

Terjemahnya:  

Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran 

dan saling menasehati untuk kesabaran.39 

2. Gambaran umum QS Al-’As}r 

Surah ini terdiri dari tiga ayat, dua ayat pertama bebentuk ja>mi’ al-kala>m yakni 

ungkapan yang ringkas padat dan jelas, kemudian ayat terakhir berupa kalimat yang 

menjelaskan dua ayat pertama, surah ini diturunkan setelah surah al-Syarh}, tergolong 

                                                             
38Siti Maesaroh “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestadi Belajar 

Pendidikan Agama Islam” h. 157, bandingkan dengan R.M Gagne, The Condition of Learning (Thied 

Edition N.Y: Holt, Rinehart and Winston) (www.Ensiklopedia, 27 Desember 2011). 

39Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010). h. 601 
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dalam kelompok ayat makkiyah yang ringkas, namun menerangkan tentang esensi 

ajaran islam dan norma-norma kehidupan manusia.40  

Penamaan surah ini diambil dari ayat pertama dimana Allah bersumpah dengan 

 waktu( sebagai muqsam bih atau hal yang dijadikan sebagai asas dalam( العصر

bersumpah, kata العصر dan yang serumpun dengannya, disebutkan lima kali dalam 

Al-Qur’an, tetapi khusus dengan kata العصر  hanya satu kali disebutkan dan 

merupakan nama salah satu surah dalam al-Qur’an.41  

Munasabah surah ini dengan surah sebelumnya yakni surah al-Taka>s|ur 

menjelaskan tentang orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia dan menderita 

karena perilaku tercela, sehingga dalam surah ini kita dianjurkan agar saling 

mengingatkan dan menasehati dalam kebenaran dan kesabaran agar dalam urusan 

dunia kita senantiasa mengingat Allah agar bernilai pahala untuk kehidupan 

selanjutnya.42 

3. Analisis Kosa Kata 

Merujuk pada kitab Maqa>yi>s al-Lugah, Kata العصر secara etimologi terambil 

dari kata عصر yang memiliki tiga makna, makna pertama berkaitan dengan waktu 

atau masa, makna kedua kata ini mengandung makna kata kerja yakni menekan atau 

memeras sesuatu sehingga keluar apa yang dikandung di dalamnya, dan makna ketiga 

                                                             
40Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010) jilid 

X, h. 765; dan Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Tasyri>‘ (Cet. II; 

Damasyq: Da>r al-Fikr, 1418 H), Juz XXX, h. 390. 

41Fuad Abdul Baqi, Mu,jam al-Mufahras li alfa>z al-Qur’an (Kairoh: Matba’ah al-Mis}riyah, 

1364 H) h. 463 

42Baca Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Tasyri>‘, Juz XXX, 

h. 390. 
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yakni bergantung pada sesuatu dan bertahan dengannya.43 Pengertian kedua tadi 

agaknya disebabkan ketika itu manusia yang sejak pagi telah memeras diharapkan 

telah mendapatkan hasil dari usaha-usahanya pada sore hari.44 

ْنَسان  menurut Ibnu Manzūr mempunyai tiga asal kata: Pertama, berasal اْْلِ

dari kata kerja  َأنََس yang dengan segala derivasinya dapat berarti melihat, 

mengetahui dan meminta izin; Kedua berasal dari kata  َنَِس yang berarti lupa;  Ketiga 

berasal dari kata ااُلنْس yang berarti jinak lawan dari kata الَوحَشة yang dapat berati 

buas,45 adapun Ibnu Fa>rs mencari makna yang umum dari berbagai makna spesifik, 

menurutnya semua kata yang asalnya terdiri dari huruf-huruf alif, nun, dan sin 

mempunyai makna asli jinak, harmonis dan tampak dengan jelas.46 al-Isfihāni juga 

menyebutkan bahwa dikatakan  َْنَسان  nampak dengan jelas, jinak, melihat, juga اْْلِ

berarti minta izin.47 

Menurut M. Quraish Shihab dalam konteks hubungan manusia dengan 

sesamanya, dapat ditarik kesan bahwa penamaan manusia dengan kata  َْنَسان  ,اْْلِ
terambil dari kata uns yang berarti senang atau harmonis. Sehingga dapat dipahami, 

bahwa pada dasarnya manusia selalu merasa senang dan memiliki potensi 

                                                             
43Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Quzwaini>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah,  (t.t.: Da>r al-Fikr, 

1399 H/ 1979 M), Juz IV h. 340. Lihat juga Muhammad bin Mukrim bin Manzur, Lisa>n al-‘Arab, Cet. 

III (Beyrut: Da>r al-S}adr, 1414 H) Juz 4, h. 575. 

44M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2009). Vol.15, h. 584 

45Muhammad bin Mukrim bin Manzur, Lisa>n al-‘Arab, Cet. III (Beyrut: Da>r al-S}adr, 1414 H) 

Juz 4, h.  

46Abī al- Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā al- Razī, Mu‘jam Maqa>yis al-Lugah (t.tp 

: Dār al-Fikr, 1979) Juz 1, h.78. 

47Al- Rāgib al-Isfihāni, Mu‘jam Mufrada>t al-Fa>z al-Qur’ān ( Bairut : Libanon, t.th. ) h. 24 
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untuk menjalin hubungan yang harmonis diantara sesamanya.48 Manusia selalu ingin 

merasakan perasaan yang menyenangkan. Perasaan menyenangkan ini dapat terwujud 

dengan kasih sayang dan cinta.49 Kata insa>n, digunakan al-Quran untuk menunjuk 

kepada manusia dengan seluruh totalitas, jiwa dan raganya. Manusia yang 

berbeda antara seseorang dengan yang lainnya, karena perbedaan fisik, mental, dan 

kecerdasan.50 Dalam al-Qur’an, kata al-Insan, terulang sebanyak 65 kali dalam 63 

ayat dan 43 surah.51 

Kemudian dengan mengkhususkan al-insan berasal dari kata anasa yang 

berarti melihat, mengetahui dan meminta izin, maka ia memiliki sifat-sifat potensial 

dan aktual untuk mampu berfikir dan menalar, dengan berfikir manusia mengetahui 

yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, sehingga dapat menentukan 

pilihan untuk senantiasa melakukan yang benar dan baik dan menjauhi yang salah 

dan buruk. Pada gilirannya, dia akan menampilkan sikap meminta izin kepada orang 

lain untuk mempergunakan sesuatu yang bukan hak dan miliknya. Sedangkan al-

insan dari sudut kata nasiya yang berarti lupa, bahkan hilang ingatan atau 

kesadarannya, demikian pula al-insan dari sudut asal katanya al-nus atau anisa yang 

berarti jinak, ramah, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Berdasarkan uraian tersebut Abdul Muin Salim menyimpulkan bahwa insan 

mengandung konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat keramahan dan 

                                                             
48M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Cet. XIII (Bandung: Mizan, 1995) h.  238 

49Ramayulis, Psikologi Agama,(Jakarta: Kalam Mulia, 2002) h. 52 

50M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 276-277 

51Muhammad Fuād Abd al-Ba>qi, Mu‘jam al-Mufahharas fī al-Fāz  al- Qur’ān,  Dār  al-Kita>b 

al-Mis}riyah, 1364, h. 93-94 
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kemamapuan untuk mengetahui yang sangat tinggi atau dengan ungkapan lain, 

manusia sebagai makhluk sosial dan kultural.52 

Pada dasarnya uraian bahwa manusia yang diistilahkan dengan al-insan dalam 

al-Qur’an, tampak pada ciri khasnya, yaitu jinak, tampak jelas kulitnya, juga potensial 

untuk memelihara dan melanggar aturan, sehingga ia dapat menjadi makhluk yang 

harmonis dan kacau. Namun agar potensi positif yang ada pada manusia menjadi lebih 

dominan maka manusia harus senantiasa dididik sesuai dengan tuntunan agama dan 

kemanusiaan. Dengan mengkaji secara mendalam makna kata al-insan, maka kita 

memahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling berpotensi untuk dididik dan 

dibina sesuai dengan tuntunan al-Qur’an sehingga potensi-potensi positif yang ada 

dalam diri manusia dapat teraktualisasi dengan baik sesuai dengan fitrahnya, hal 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yang berorientasi kajian konvergesnsi al-

Qur’an dan teori pendidikan, yang dikhususkan di lingkup pendidikan formal Sekolah 

Islam Al Azhar Makassar. 

Padanan kata ( ىلف )  adalah gabungan dari huruf (ل) lam yang menyiratkan 

makna sumpah dan huruf (يف)  yang mengandung makna wadah atau tempat. Kata 

 ,khusr mempunyai banyak arti, antara lain rugi, sesat, tipuan, celaka, lemah (خرس)

dan sebagainya yang kesemuanya mengarah kepada makna yang berkonotasi negatif, 

atau tidak disenangi oleh siapa pun.53 

                                                             
52Sampo Seha, “Manusia dalam Al-Qur’an Menurut Perspektif Filsafat Manusia”, Al-Fikr 14, 

no. 3 (2010): h. 403 

53M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 

586 
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Kata  َأ َمن merupakan bentuk fi‘l al-ma>d}i> dengan tambahan satu huruf di awal 

yaitu   أ yang berarti beriman.54 Sementara Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata yang 

terdiri dari huruf   م ,أ dan ن memilki dua makna dasar yang saling berdekatan, yaitu; 

amanah atau kebalikan dari khianat dan pembenaran.55 

Kata معل amal atau pekerjaan, digunakan Oleh al-Qur’an untuk 

menggambarkan penggunaan daya pikir, fisik, qalbu, dan daya hidup, yang dilakukan 

dengan sadar oleh manusia dan jin.56 

Term الصاِلات merupakan ism fa>’i>l dalam bentuk jama’ muannas| sa>lim. 

Term ini menurut Ibnu Manz{u>r berasal dari akar kata صلح (s}alah}a)  antonim (lawan 

kata) al-Fasad (rusak). Selain صلح (s}alah}a), akar kata lain dari kata ini juga صلح 

(s}aluh}a), tetapi menurut Ibn Duraid, صلح (s}aluh}a) tidak s|abt (kuat).57  Contoh 

penggunaan kata ini dalam kalimat seperti رأى اْلمام املصلحة يف ذلك (al-Ima>m 

melihat kebaikan dalam hal itu), فالن من الصلحاء (Fula>n termasuk orang yang 

saleh/baik), وقع بينهما الصلح (Ia mendamaikan keduanya), dan sebagainya.58 

Kata ( تواصوا)  terambil dari kata وصية ,وصى yang secara umum diartikan 

sebagai menyuruh secara baik. Kata ini berasal dari kata ( واصية ارض ) yang berarti 

tanah yang dipenuhi atau bersinambung tumbuhannya. Berwasiat adalah tampil 

                                                             
54Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1411 H/1990 M), 

h. 49. 

55 Ibn Fa>ris, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz I, h. 133. 

56M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 

588 

57Muhammad bin Mukrim bin ‘Ali,> Abu> al- Fad}l, Jama>luddin bin Manz}u>r, al-Ans}a>ri>, Lisa>n al 
‘Arab (Juz 5 Beirut>t Da>r al-S{adr, 1414 H), Juz 2, h. 516.   

58Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d bin ‘Amr bin Ah}mad al-Zamakhsyari>, Asa>s al-Bala>gah, Juz 1 (Cet. 

I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 554.  
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kepada orang lain dengan kata–kata yang halus agar yang bersangkutan bersedia 

melakukan sesuatu pekerjaan yang diharapkan dari padanya secara bersinambung.59 

Kata (اِلق) berarti sesuatu yang mantap, tidak berubah. Sementara ulama 

memahami kata al-haq pada ayat ini dalam arti Allah, yakni manusia hendaknya saling 

ingat-mengingatkan tentang wujud, kuasa dan keesaan Allah swt. serta sifat–sifat 

Nya, yang lain. Surah ini secara keseluruhan berpesan agar seseorang tidak hanya 

mengandalkan imannya saja tetapi juga amal salehnya, bahkan amal saleh pun 

bersama iman belum cukup. Amal saleh bukan asal beramal. Amal pun beraneka 

ragam, kali ini suatu amal dianjurkan, di kali lain mungkin bentuk amal yang sama 

diwajibkan bahkan mungkin juga sebaliknya justru terlarang.60 

Al-h}aq tentunya tidak dengan mudah dapat diketahui dan diperoleh. Ia juga 

beraneka ragam, karena itu harus di cari dan dipelajari yang sesuai dengan sumber-

sumber ajaran agama, sebagaimana harus pula diarahkan juga kepada objek-objek 

yang diduga keras dapat menginformasikan haq (kebenaran) itu, dalam hal ini alam 

raya beserta mahluk yang menghuninya. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa term 

al-haq dapat mengandung arti pengetahuan. Karena mencari kebenaran bisa 

menghasilkan ilmu, mencari keindahan menghasilkan seni estetika, dan mencari 

kebaikan akan menghasilkan etika.61 

Kata  ََصبَ ر tersusun dari huruf s}ad, ba>’ dan ra>’ yang memilki tiga asal makna 

pertama berarti menahan, kedua berarti tepian dari sesuatu, yang ketiga merujuk pada 

                                                             
59M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 

588 

60M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 

591-592 

61M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 

103 
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sebuah jenis batu yang sangat keras dan kasar, dalam pengertian lain, orang yang 

menanggung kerugian juga disebut dengan  ُالصَِّبي karena tanggungannya tersebut, 62  
penegertian sabar dengan makna yang pertama adalah yang paling relevan dalam 

penggunaannya  secara kontekstual. 

Term sabar biasanya dipahami sebagai sikap menerima atas apa yang menimpa 

diri seseorang, sehingga sabar berkonotasi pasif atau fatalistik, padahal menurut al-

Asfaha>ni, sabar adalah term umum yang bermakna fleksibel sesuai konteksnya, bukan 

hanya saat tertimpa musibah, tetapi sabar juga adalah sikap yang diamalkan dalam 

mencari rezeki, menuntut ilmu, menegakkan kebenaran menanamkan nilai-nilai luhur 

dalam masyarakat, dalam meraih kesuksesan, dari sini dipahami bahwa sikap sabar 

dapat berkonotasi pasif maupun aktif.63 

4. Tafsir QS Al-’As}r 

Mengawali tafsir terhadap QS al-’As}r dalam tesis ini peneliti mengutip 

penjelasan al-T}abari> dalam tafsirnya Ja>mi’ al-Baya>n fi Ta’wi>l al-Qur’a>n, sebuah kitab 

yang dikenal sebagai kitab tafsir tertua jika enggan mengatakannya sebagai yang 

pertama dengan menjadikan riwayat-riwyat sebagai sumber utama dalam menafsirkan 

setiap ayat al-Qur’an,  

Dalam penafsirannya al-T}abari> menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

pendapat Ulama dalam menakwilkan kata (العصر),  diantaranya mengatakan bahwa  

ini merupakan sumpah dimana Allah Swt. bersumpah atas nama waktu secara uum, 

kemudian mengemukakan beberapa hadis diantaranya: 

                                                             
62Ibn Fa>ris, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 3, h. 329. 

63Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Pendidikan, Pembangunan Karakter dan 
Pengembangan Sumber Daya  Manusia (Jakarta: DIPA, 2010) h. 137 
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حدثين علي ، قال: ثنا أبو صاحل، قال: ثين معاوية، عن علي ، عن ابن عباس، 
 يف قوله: )َواْلَعْصِر( قال: العصر: ساعة من ساعات النهار.

Artinya: 

Menceritakan kepadaku ‘Ali>, berkata: S|ana> Abu> S}a>lih, berkata S|ana> 

Mu’a>wiyah, dari ‘Ali> dari Ibnu ‘Abba>s dalam penjelasannya tentang ( َِواْلَعْصر), 

dia berkata:  العصر, adalah suatu waktu yang merupakan ujung dari waktu 

siang. 

قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن اِلسن )َواْلَعْصِر( حدثنا ابن عبد األعلى، 
 قال: هو العشي  

Artinya: 

Menceritakan kepadaku Ibnu Abdu al-A’la>, berkata S|ana> Ibnu S|awwir, dari 

Mu’ammar, dari Hasan berkata ( َِواْلَعْصر) adalah waktu sore 

Al-T}abari> selanjutnya menjelaskan, bahwa yang benar diantar beberapa 

pendapat tentang kata ( َِواْلَعْصر) ialah pendapat yang menjelaskan bahwa Allah swt. 

bersumpah atas nama waktu, adpun kata ( َِواْلَعْصر) menunjukkan waktu secara umum 

yakni sore, malam, dan siang, dan tidak mengkhususkan bahwa kata ( َِواْلَعْصر) hanya 

mengandung salah satu nama waktu selain waktu yang lain, karena lazimnya kata 

tersebut mencakup waktu secara keseluruhan.64 

Penjelasan lebih lanjut dalam pengkajian terhadap tafsir QS al-’As}r peneliti 

menganggap penting untuk mengutip kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, 

sebagai salah seorang pendiri dan dewan pembina YPI (Yayasan Pesantren Islam Al-

                                                             
64Muhammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin G|a>lib al-Ama>li> Abu> Ja’far al-T}abari>, Ja>mi’ al-

Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n (Ttp: Muassasah al-Risa>lah. 1420 H.=2000 M.) h. 589, Juz 24. 
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Azhar) yakni yayasan yang menaungi Sekolah Islam Al-Azhar Makassar sebagai objek 

kajian dalam penelitian ini. 

Sebagai kitab tafsir berbahasa melayu, tentu terdapat perbedaan redaksi dalam 

terjemahan Buya Hamka dengan terjemahan al-Qur’an versi Kementrian Agama 

sehingga peneliti menganggap penting untuk mengutip terjemahan surah al-’As}r 

dalam kitab tersebut secara tekstual sesuai redaksi aslinya, peneliti meyakini bahwa 

dari sudut pandang ilmu semantik, setiapa bahasa mempunyai filsafatnya masing-

masing, maka penerjemahan satu bahasa kebahasa yang lain mengandung arti 

mencampur baurkan antara dua filsafat yang berlainan, oleh karena itu penerjemahan 

al-Qur’an kedalam bahasa yang lain tidak selamanya dapat memberikan makna 

sebenarnya,65 karena itu penting untuk tetap mengutip terjemahan aslinya sekalipun 

kita memahami secara konteks terjemahan tersebut tetap memiliki kesamaan. Dalam 

Tafsir Al-Azhar, di terjemahkan bahwa:  

“demi masa!, sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan berpesan-pesanan dengan 

kebenaran dan berpesan-pesanan dengan kesabaran”.66 

Memulai tafsirannya terhadap surah ini Hamka menekankan pada ungkapan 

“demi masa!” atau demi waktu ashar, waktu petang hari seketika bayang-bayang 

badan sudah mulai lebih panjang daripada badan kita sendiri, sehingga masuklah 

waktu sembahyang ashar.67 

                                                             
65Harun Nasution, Akal dan Wahyu Dalam Islam, Cet. II (Jakarta: Penerbit Universitas 

Idonesia, 1986), h. 23 

66Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985), Juzu’ 28, h. 256 

67Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 
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Hamka kemudian menerangkan perbedaan pendapat Ulama tentang tafsir kata 

 dalam ayat ini, pendapat pertama, Hamka mengemukakan penjelasan العصر

Muhammad Abduh yang menyebutkan bahwa telah teradat bagi bangsa Arab apa bila 

telah sore hari, mereka duduk-duduk bercakap-cakap membicarakan soal-soal 

kehidupan dan cerita-cerita yang berkenaan dengan urusan sehari-hari, karena banyak 

percakapan yang melantur, keraplah kejadian pertengkaran, bersakit-sakitan hati 

sehingga menimbulkan permusuhan, sehingga ada yang mengutuk waktu ashar 

(petang hari), mengatakan waktu ashar adalah waktu yang celaka atau naas, banyak 

bahaya terjadi pada waktu itu. Maka ayat ini memberi peringatan “demi ashar” 

perhatikanlah waktu ashar, bukan waktu ashar yang salah, yang salah adalah manusia-

manusia yang mempergunakan waktu itu dengan salah, mempergunakannya untuk 

bercakap yang tidak tentu ujung pangkal, misalnya bermegah-megah dengan harta, 

memuji diri, menghina merendahkan orang lain, tentu orang yang dihinakan tiada 

terima dan timbuulllah silang sengketa. Padahal kalau waktu ashar dipergunakan 

untuk percakapan atau hal yang berfaedah maka tentulah waktu ashar juga akan 

menimbulkan manfaat bagimu.68 

Pendapat kedua, العصر bermakna masa yaitu waktu-waktu yang kita lalui 

dalam hidup kita, zaman demi zaman, masa demi masa, Berputarlah dunia ini dan 

berbagailah masa yang dilaluinya; suka dan duka, naik dan turun, masa muda dan masa 

tua. Ada masa hidup, kemudian mati dan tinggallah kenang-kenangan ke masa lalu. 

Diambil Tuhanlah masa menjadi sumpah, atau menjadi sesuatu yang mesti diingat-

ingati. Kita hidup di dunia ini adalah melalui masa. Setelah itu kita pun akan pergi. 

                                                             
68Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 
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Dan apabila kita telah pergi, artinya mati, habislah masa yang kita pakai dan yang 

telah lalu tidaklah dapat diulang lagi, dan masa itu akan terus dipakai oleh manusia 

yang tinggal, silih berganti, ada yang datang dan ada yang pergi. Diperingatkanlah 

masa itu kepada kita dengan sumpah, agar dia jangan disia-siakan, jangan diabaikan. 

Sejarah kemanusiaan ditentukan oleh edaran masa.69 

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ   Sesungguhnya manusia itu adalah di dalam" ِإنَّ اْْلِ

kerugian." (ayat 2). Di dalam masa yang dilalui itu nyatalah bahwa manusia hanya 

rugi selalu. Dalam hidup melalui masa itu tidak ada keuntungan sama- sekali. Hanya 

rugi jua yang didapati: Sehari mulai lahir ke dunia, di hari dan sehari itu usia sudah 

kurang satu hari. Setiap hari dilalui, sampai hitungan bulan dan tahun, dari muda ke 

tua, hanya kerugian jua yang dihadapi.70  

Al-T}abari> menyebutkan bahwa ‘Ali ra, ketika membaca aya ini menyebutkan 

bahwa, “demi masa, dan musibah-musibah dalam setiap masa, sesungguhnya manusia 

berada dalam kerugian, dan mereka berada didalamnya hingga akhir waktu.71 Di 

waktu kecil senanglah badan dalam pangkuan ibu, itu pun rugi karena belum merasai 

arti hidup. kemudian mulai dewasa bolehlah berdiri sendiri, beristeri atau bersuami. 

Namun kerugian pun tetap ada. Sebab hidup mulai bergantung kepada tenaga dan 

kegiatan sendiri, tidak lagi ditanggung orang lain. Sampai kepada kepuasan 

bersetubuh suami isteri yang berlaku dalam beberapa menit ialah untuk menghasil 

                                                             
69Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 

70Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 

71Muhammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin G|a>lib al-Ama>li> Abu> Ja’far al-T}abari>, Ja>mi’ al-

Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, h. 589 Juz 24. 
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anak yang akan dididik dan diasuh, menjadi tanggungjawab sampai ke sekolahnya dan 

pengguruannya untuk bertahun-tahun.72 

Di waktu badan masih muda dan gagah perkasa harapan masih banyak. Tetapi 

bilamana usia mulai lanjut barulah kita insaf bahwa tidaklah semua yang kita 

angankan di waktu muda telah tercapai. Banyak pengalaman di masa muda telah 

menjadi kekayaan jiwa setelah tua. Kita berkata dalam hati supaya begini kerjakan, 

jangan ditempuh jalan itu, begini mengurusnya, begitu melakukannya. Pengalaman 

itu mahal sekali. Tetapi kita tidak ada tenaga lagi buat mengerjakannya sendiri. 

Setinggi-tingginya hanyalah menceriterakan pengalaman itu kepada yang muda. 

Sesudah itu kita bertambah nyanyuk, bertambah sepi; bahkan kadang-kadang 

bertambah menjadi beban berat buat anak-cucu. Sesudah itu kita pun mati! Itu kalau 

umur panjang. Kalau usia pendek kerugian itu akan lebih besar lagi. Belum ada apa-

apa kita pun sudah pergi. Kerugianlah seluruh masa hidup itu. Kerugian! 73 

Waktu merupakan deposito paling berharga yang dianugerhakan Allah swt. 

secara gratis dan merata serta adil kepada setiap orang. Apakah dia orang kaya, 

miskin, pejabat, ataupun orang alim akan memperoleh deposito waktu yang sama, 

yaitu 24 jam atau 1.400 menit atau sama dengan 86.400 detik setiap hari. Tergantung 

kepada masing-masing manusia bagaimana dia memanfaatkan deposito tersebut.74 

Demi waktu (ashar) di mana manusia mencapai hasil setelah ia memeras 

tenaganya, sesungguhnya ia merugi (atas apapun hasil yang dicapainya itu, kecuali 

                                                             
72Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 

73Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 

74Toto Tasmaran, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), h. 73-

74.  
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jika ia beriman dan beramal saleh). Kerugian tersebut mungkin tidak akan dirasakan 

pada saat dini, tetapi pastikan disadarinya pada waktu ‘ashar kehidupannya yakni 

menjelang matahari hayatnya terbenam. Itulah agaknya rahasia mengapa Allah swt, 

memilih kata ‘ashr untuk menunjuk kepada waktu secara umum. Allah swt memulai 

surat al-‘Ashr dengan bersumpah Wa al-‘Ashr (Demi Masa), untuk membantah 

anggapan sebagian orang yang mempersalahkan waktu dalam kegagalan mereka. 

Tidak ada sesuatu yang dinamai masa sial atau masa mujur, karena yang berpengaruh 

adalah kebaikan dan keburukan usaha seseorang. Dan inilah yang berperan di dalam 

baik atau buruknya akhir suatu pekerjaan, karena masa selalu bersifat netral.75 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبِلَْقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْبِ ِإَّلَّ   kecuali 

orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati dalam kebenaran 

dan kesabaran. Manusia datang ke dunia ini sementara waktu; namun masa yang 

sementara itu dapat diisi dengan baik karena ada kepercayaan; ada tempat berlindung. 

Iman menyebabkan manusia insaf dari mana datangnya. Iman menimbulkan keinsafan 

guna apa dia hidup di dunia ini, yaitu untuk berbakti kepada Maha Pencipta dan 

kepada sesamanya manusia. Iman menimbulkan keyakinan bahwasanya sesudah hidup 

yang sekarang ini ada lagi hidup. Itulah hidup yang sebenarnya, hidup yang baqa. Di 

sana kelak segala sesuatu yang kita lakukan selama masa hidup di dunia ini akan diberi 

nilainya oleh Allah.76 

Sebab hidup itu adalah suatu kenyataan dan mati pun kenyataan pula, dan 

manusia yang di keliling kita pun suatu kenyataan pula. Yang baik terpuji di sini, yang 

                                                             
75Fahmi Idris et. al, Nilai dan Makna Kerja Dalam Islam (Jakarta: Nuansa Madani,1999) h. 
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76Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 
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buruk adalah merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sinar Iman yang telah 

tumbuh dalam jiwa itu dan telah menjadi keyakinan, dengan sendinnya menimbulkan 

perbuatan yang baik. Dalam kandungan perut ibu tubuh kita bergerak. Untuk lahir ke 

dunia kita pun bergerak. Maka hidup itu sendiri pun adalah gerak. Gerak itu adalah 

gerak maju! Berhenti sama dengan mati. Mengapa kita akan berdiam diri? Mengapa 

kita akan menganggur? Tabiat tubuh kita sendiri pun adalah bergerak dan bekerja. 

Kerja hanyalah satu dari dua, kerja balk atau kerja jahat. Setelah kita meninggalkan 

dunia ini kita menghadapi dua kenyataan. Kenyataan pertama adalah sepeninggal kita, 

yaitu kenang-kenangan orang yang tinggal. Dan kenyataan yang kedua ialah bahwa 

kita kembali ke hadhirat Tuhan.77 

Amal saleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi 

tiada-akibat pekerjaan tersebut-suatu mudarat (kerusakan), atau dengan 

dikerjakannya diperoleh manfaat atau kesesuaian. Amal saleh adalah segala perbuatan 

yang berguna bagi pribadi, keluarga, masyarakat atau kelompok dan manusia secara 

keseluruhan. Amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-

Qur'an, dan Sunnah Nabi Mahammad saw, melakukan sesuatu upaya agar nilai-nilai 

yang terdapat pada sesuatu tetap lestari sehingga ia dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya.78 

Dan berpesan dalam Kebenaran. “Karena nyatalah sudah bahwa hidup yang 

bahagia itu adalah hidup bermasyarakat, hidup nafsi-nafsi adalah hidup yang sangat 

rugi, maka hubungkanlah tali kasih-sayang dengan sesama manusia, beri-memberi 

                                                             
77Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 

78M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 
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ingat apa yang benar, supaya yang benar itu dapat dijunjung tinggi bersama, ingat-

memperingatkan pula mana yang salah, supaya yang salah itu sama- sama dijauhi. 

Dengan demikian beruntunglah masa hidup, tidak akan pernah merasa rugi. Karena 

setiap pribadi merasakan bahwa dirinya tidaklah terlepas dari ikatan bersama. 

Bertemulah pepatah yang terkenal: “duduk seorang bersempit-sempit, duduk ramai 

berlapang-lapang. “Dan rugilah orang yang menyendiri, yang menganggap kebenaran 

hanya untuk dirinya seorang.79 

“Dan saling menasehati dalam kesabaran" (ujung ayat 3). Tidaklah cukup 

kalau hanya pesan-memesan tentang nilai-nilai Kebenaran. Sebab hidup di dunia itu 

bukanlah jalan datar saja. Kerapkali kaki ini terantuk duri, teracung kerikil. Percobaan 

terlalu banyak. Kesusahan kadang-kadang sama banyaknya dengan kemudahan. 

Banyaklah orang yang rugi karena dia tidak tahan menempuh kesukaran dan halangan 

hidup. Dia rugi sebab dia mundur, atau dia rugi sebab dia tidak berani maju. Dia 

berhenti di tengah perjalanan. Padahal berhenti artinya pun mundur. Sedang umur 

berkurang juga.80  

Senada dengan pendapat Hamka, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

saling berwasiat menyangkut al-h}aq (kebenaran) yang diperintahkan ini mengandung 

makna bahwa seseorang berkewajiban untuk mendengarkan kebenaran dari orang lain 

serta mengajarkannya kepada orang lain. Seseorang belum terlepas dari kerugian bila 

sekedar beriman, beramal saleh dan mengetahui kebenaran itu untuk dirinya, tetapi ia 

juga berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Hal lain yang merupakan 

                                                             
79Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 

80Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 28, h. 257 
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syarat untuk dapat membebaskan seseorang dari kerugian total adalah saling 

berwasiat tentang kesabaran.81 Muh}ammad 'Ali al-S}abu>ni menerangkankan bahwa 

antara berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran, harus dengan 

berkesinambungan (kontinuitas). Inilah yang menjadi rahasia kenapa kemudian 

bentuk fi'il dalam ayat tersebut (  di ulang dua kali (bitakri>r al-fi'li).82 (َوتَ َواَصْواْ

C. Nilai Pedagogis dalam Kandungan QS Al-‘As}r 

Menurut M. Quraish Shihab, Kata ‘as}r memberikan kesan bahwa saat-saat 

yang dialami oleh manusia harus diisi dengan kerja memeras keringat dan pikiran.83 

Ibaratnya seorang pebisnis yang baik, seharusnya dia memiliki kemampuan 

memanfaatkan peluang bahkan kepekaan akan adanya secercah peluang sebelum 

tibanya peluang tersebut dan yang lebih baik lagi adalah menciptakan peluang 

ditengah krisis yang sedang melanda, karena dalam setiap krisis pada hakikatnya 

dapat ditemukan celah bagi kemudahan.84 Sama halnya pada seorang penuntut ilmu 

yang harus senantiasa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga 

apa yang dilakukan sebenarnya adalah proses belajar. 

Diantara nilai-nilai positif sekaligus penting untuk menghindarkan diri dari 

kerugian adalah dengan mendapatkan pengetahuan (knowledge). Pengetahuan yang 

dimaksud lebih jauh seperti dijelaskan oleh M.Quraish Shihab adalah pengetahuan 

                                                             
81M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 15, h. 
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82Muh}ammad 'Ali al-S}abu>ni, S}afwa at-Tafa>si>r (Mesir: Da>r al-S}abu>ni, t.t), h. 600. 

83M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik atas Pelbagi Persoalan Umat (Cet. 

III; Jakarta: PT Mizan, 1435 H/ 2014 M), h. 724.  

84M. Quraish Shihab, Bisnis Sukses Dunia Akhirat, Berbisnis dengan Allah (Cet. II; Ciputa: 

Lentera Hati, 2013), h. 28.  
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tentang kebenaran dan kebatilan yang bersumber dari agama. Kalau diruntut lebih 

jauh, maka apa yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab tersebut berarti ayat ini 

adalah kategori ayat yang bersifat "kognitif" bila kita mengacu kepada ranah penilaian 

pendidikan. Inilah salah satu yang melatar belakangi ketertarikan penyusun untuk 

mengkajinya lebih jauh sehingga didapatkan pemahaman yang utuh tentang surat al-

'Ashr tersebut.85 

Dalam perspektif psikologi pendidikan, QS al-’As}r mengandung setidaknya 3 

nilai yakni nilai kedisiplinan, nilai keimanan dan nilai sosial, berikut pemaparannya. 

a. Nilai Kedisiplinan 

Ayat pertama surah al-‘As}r dibuka dengan sumpah atas waktu,  (  .َواْلَعْصِر 
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ   hal tersebut adalah bentuk perhatian tegas yang ditujukan (ِإنَّ اْْلِ

terhadap waktu dalam ajaran islam, ada gilirannya tentu tidak diragukan lagi, betapa 

pentingnya penanaman aspek afektif berupa kedisiplinan bagi setiap peserta didik, 

Kandungan dalam QS al-‘Asri yang menekanakn tentang pentingnya memanfaatkan 

waktu sebaik mungkin juga memberikan penegasan tentang menanamkan kedisiplinan 

dalam proses pendidikan yang berkarakter Qur’an. Maka dalam pendidikan Islam, 

nilai ini ditekankan kepada peserta didik, agar peserta didik itu memiliki kepekaan 

yang artinya adalah anak didik dapat tumbuh rasa cinta kasihnya, perasaan sayang 

yang ini sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat 

dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang telah ditanamkan 

sebelumnya. Ini pulalah yang digariskan oleh Allah swt. dalam surat al-'Ashr, dalam 

                                                             
85 Rahmat Hidayat, “Nilai-Nilai Psiko-Edukatif Dalam Surat Al-‘Ashar: (Pembacaan Kritis 

Atas Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”, Islamic Counseling 1, no. 02 (2017): h. 
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keseluruhan maknanya adalah saling terkait yang menandakan bahwa masing-masing 

nilai kognitif, psikomotorik dan afektif itu hanya dapat dibedakan saja tetapi tidak 

bisa dipisah-pisahkan ketiganya karena memang ketiganya saling mendukung. Dalam 

upaya menerapkan ranah afektif ini, minimalnya harus terlihat adanya penerimaan 

dari anak didik, partisipasinya dan akhirnya adalah pembentukan pola hidupnya sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung.86 

b. Nilai Keimanan 

Nilai keimanan dalam surah al-'As}r (ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا) “kecuali orang yang 

beriman” berdasarkan ranah penilaian pendidikan yang ada, masuk pada ranah 

kognitif dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis dan evaluasi. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa ranah kognitif meliputi kecerdasan rasio dan rasa, yang keduanya merupakan 

wilayah kerja akal yang mampu menerima segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh 

indera dan sesuatu di luar pengalaman empiris.87 Dalam akal terdapat rasa yang 

menimbulkan rasa percaya. Disebutkan bahwa, tidak semua sesuatu yang masuk akal 

dinamakan rasional karena dalam rasio tidak terdapat unsur rasa, rasio hanya dapat 

menangkap sesuatu yang bersifat indrawi, sedangkan akal lebih dari itu.88 

c. Nilai amal saleh 

Nilai amal saleh dalam kandungan surah al-'As}r meliputi makna ayat  ( َوَعِمُلوا
 yang berarti kecuali orang beriman beramal saleh dan saling menasehati (الصَّاِِلَاتِ 

dalam kesabaran, perintah untuk beramal saleh yang mengacu pada gerak dan 

                                                             
86H.Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 147. 
87Anharuddin, Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam (Bandung; Gema Risalah Press, 1987), h. 

2. 

88 Anharuddin, Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam, h. 2 
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aktivitas tubuh, berdasarkan lingkup penilaian pendidikan yang ada, masuk dalam 

ranah psikomotorik dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu, 

kesiapan, persepsi, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, respon kompleks, 

penyesuaian pola gerakan, kreativitas. 

Istilah psikomotorik menunjuk pada keadaan dan kegiatan yang melibatkan 

otot-otot dan gerakan-gerakannya. Secara singkat, dapat dipahami bahwa motor 

adalah segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi (rangsangan) 

terhadap organ-organ fisik.89 Sementara Chalijah Hasan mengatakan bahwa, yang di 

maksud dengan psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan 

kegiatan fisik, yaitu tekanan kemampuan yang menyangkut penguasaan tubuh dan 

gerak.90  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dimensi 

psikomotorik bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik (jasmani) manusia 

melalui sarana pendidikan. Termasuk bagian dari keterampilan fisik (jasmani) itu 

adalah memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan fisik 

para pelajar dan juga pendidik. Ini menjadi kewajiban tersendiri bagi setiap individu 

dikarenakan fungsi manusia di muka bumi sebagai khalifah, maka untuk terlaksananya 

tugas tersebut, maka kesehatan dan kekuatan fisik menjadi faktor yang sangat 

menentukan. 

d. Nilai kepedulian sosial 

                                                             
89Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1995), h. 59. 

90Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h. 134 
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Perintah saling berwasiat dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran 

 ,dari sudut pandang teori pendidikan secara umum (َوتَ َواَصْوا ِِبِلَْق ِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْبِ )

nilai nasehat menasehati dalam kandungan surat al-‘Asr berdasarkan ranah penilaian 

pendidikan yang ada, termasuk dalam ranah afektif dengan mengacu pada unsur-unsur 

yang ada di dalamnya yaitu, perasaan, emosi yang menuju pada penerimaan, 

partisipasi penentuan sikap dan pembentukan pola hidup. Disamping itu, masuk juga 

pada ranah psikomotor dengan melihat pada unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, respon kompleks, 

penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. Dalam bahasa psikologi pendidikan, afektif 

itu meliputi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat dan apresiasi. Ciri 

khasnya terletak dalam belajar menghayati nilai dari objek-objek yang dihadapi 

melalui alam perasaan, entah itu berupa berupa orang, benda atau kejadian /peristiwa. 

Ciri lain terletak dalam belajar mengungkapkan perasaan dalam bentuk apresiasi yang 

wajar. Dalam merasa orang langsung menghayati apakah suatu objek baginya 

berharga/bernilai atau tidak.91 

Menurut Amin Abdullah, aspek kognitif ini sangat perlu mendapatkan 

perhatian khusus dalam pendidikan Islam. Namun ketiganya (kognitif, psikomotorik 

dan afektif), tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab ketiga aspek tersebut merupakan satu 

kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dan lainnya. Buktinya adalah surat 

al-‘As}r misalnya, yang menjadi fokus kajian penyusun, dijelaskan bahwa iman sebagai 

nilai kognitif, tidak akan utuh jika tanpa diwujudkan dengan amal saleh, maka amal 

                                                             
91 Lihat dalam Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya; al-Ikhlas, 

1994), h. 133. 
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saleh sebagai nilai psikomotorik, amal saleh tersebut tidak lengkap juga sebelum 

seruan tentang kebenaran dan kesabaran, kedua hal ini termasuk dalam nilai afektif. 92 

Pada gilirannya tentu tidak diragukan lagi, betapa pentingnya penanaman 

nilai- afektif ini bagi setiap peserta didik. Kandungan dalam QS al-‘Asri yang 

menekanakn tentang pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin juga 

memberikan penegasan tentang menanamkan kedisiplinan dalam proses pendidikan 

yang berkarakter Qur’an. Maka dalam pendidikan Islam, nilai ini ditekankan kepada 

peserta didik, agar peserta didik itu memiliki kepekaan yang artinya adalah anak didik 

dapat tumbuh rasa cinta kasihnya, perasaan sayang yang ini sangat bermanfaat dalam 

menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan 

nilai-nilai ilahiyah yang telah ditanamkan sebelumnya. Ini pulalah yang digariskan 

oleh Allah swt. dalam surat al-'Ashr, dalam keseluruhan maknanya adalah saling 

terkait yang menandakan bahwa masing-masing nilai kognitif, psikomotorik dan 

afektif itu hanya dapat dibedakan saja tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan ketiganya 

karena memang ketiganya saling mendukung. Dalam upaya menerapkan ranah afektif 

ini, minimalnya harus terlihat adanya penerimaan dari anak didik, partisipasinya dan 

akhirnya adalah pembentukan pola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung.93 Ketiga nilai dalam QS. al-‘As}r tersebut menjadi syarat yang tidak dapat 

                                                             
92M.Amin Abdullah, Problem Efistemologis Metodologis Pendidikan Islam, dalam Abdul 

Munir Mulkhan (ed) Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Relegiusitas IPTEK (Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 56. 

93H.Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 147. 
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ditawar-tawar, dengan kata lain keberadaan amal saleh dan sikap sabar mutlak 

diperlukan oleh manusia supaya ia terlepas dari kerugian.94 

                                                             
94Rahmat Hidayat, “Nilai-Nilai Psiko-Edukatif Dalam Surat Al-‘Ashar: (Pembacaan Kritis 

Atas Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”, h. 80 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam usaha mendapatkan pemahaman tentang implementasi QS al-‘As}r 

dalam proses pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, maka Penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research) dengan metode 

kualitatif,1 yakni mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang ingin diteliti 

dan dilakukan pengumpulan data dari penelitian lapangan. Penelitian ini masuk dalam 

kategori penelitian Kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif karena datanya 

berupa ungkapan kata-kata dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi 

hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta 

diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian secara sistematis dan akurat. Jadi 

dalam penelitian ini penulis berusaha meneliti tentang penerapan nilai-nilai pedagogis 

yang terkandung dalam QS al-‘As}r, dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Islam 

Al-Azhar 34 Kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar yang terdapat 

dalam kompleks kampus Islam Al-Azhar Makassar, Yayasan Sinergi Insan Unggul, 

beralamat lengkap di Jl. Aroeppala, Hertasning Baru, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

  

                                                             
1Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan, Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2007), h.14 
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B. Pendekatan Penelitian 

Tesis ini pada dasarnya berorientasi pada kajian konvergensi ilmu al-Qur’an 

tafsir dan ilmu pendidikan, dengan mengintegrasikan antara sistem pendidikan islam 

yang berlandaskan pada al-Qur’an dengan sistem pendidikan berdasarkan teori umum 

maka dalam penelitian ini terdapat tiga acuan dalam rangka pengembangan data dan 

kesimpulan dari data tersebut agar menjadi penelitian yang komprehensif terkait 

dengan implementasi surah al-Qur’an dalam proses pembelajaran. 

1. Pendekatan tafsir:2 yakni pendekatan yang digunakan sebagai landasan dalam 

mengkaji interpretasi QS al-’As}ri. Dalam pendekatan tafsir ini peneliti 

menjadikan metode tafsir tah}li>li> dalam menganalisis makna dari ayat-ayat 

dalam QS al-’As}ri, dalam metodologi tafsir, tah}li>li> adalah suatu metode tafsir 

yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh 

aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana 

yang telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan 

mengemukakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global 

ayat. Ia juga mengemukakan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan 

hubungan makna ayat tersebut satu sama lain. Dalam beberapa kasus penafsir 

juga menjelaskan mengenai asba>b al-Nuzu>l dan dalil-dalil yang berasal dari 

Rasulullah, sahabat, atau tabi‘i>n, yang kadang-kadang bercampurbaur dengan 

pendapat para penafsir itu sendiri.3 Analisis tah}li>li> dalam hal ini adalah suatu 

                                                             
2M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui 

Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2013)  

3Ah}sin W. Al-H}a>fiz}, Kamus Ilmu al-Qur’an (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2012), h. 285- 286. 
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usaha untuk menyelidiki, mengetahui, dan mengurai ayat al- Qur’an secara 

tah}li>li>, dalam hal ini QS al-As}ri. 

Berdasarkan pemaparan tentang metode tah{li>li> yang akan digunakan dalam 

kajian ini, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan cara 

satu ayat menafsirkan ayat yang lain, hadis menafsirkan ayat, dan termasuk 

penafsiran sahabat; menjelaskan makna fungsional kata sesuai dengan kaidah-

kaidah kebahasaan; menggunakan riwayat-riwayat sesuai dengan kehidupan 

sosial bangsa Arab pada saat turunnya ayat al-Qur’an (asba>b al-nuzu>l); dan 

berusaha mengambil makna yang terkandung dalam ayat termasuk frasa dan 

klausa berdasarkan kedudukannya dalam surah. 

2. Pendekatan Pedagogis: Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan yang melihat 

permasalahan dari perspektif pendidikan. Pendekatan ini dijadikan sebagai 

orientasi dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan 

dalam kandungan QS al-‘As}r. 

3. Pendekatan antropologis: adalah pendekatan dalam memahami agama dapat 

diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 

melalui pendekatan ini agama menjadi akrab dengan masalah-masalah yang 

dihadapi manusia dengan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban.4 

Pendekatan ini sebagai acuan dalam menganalisis bagaimana penerapan QS al-

’As}ri dalam proses pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. 

                                                             
4Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). 

h. 38. 
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4. Pendekatan historis: Pendekatan ini digunakan dalam menganalisis latar 

belakang kesejarahan Sekolah Islam Al-Azhar Makassar dan berbagai 

peristiwa yang melingkupinya, dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, 

obyek, latar belakang dan pelanjut dari peristiwa tersebut.5 

C. Sumber Data 

Berdasarkan jenisnya, sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 

dua: 

1. Data Primer: yakni data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Data 

yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Sekolahn SD Islam Al Azhar 

34 Makassar, Wakasek kurikulum, dan Wakil direktur Yayasan Sinergi Insan 

Unggul yang merupakan koordinator bidang keagamaan. 

2. Data sekunder: yakni data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan 

mempunyai hubungan dengan topik yang diteliti, sumber data ini sebagai 

pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data 

primer. Misalnya, dokumen KP2M, perangkat pembelajaran, jurnal yang 

diakses di internet, serta rujukan kepustakaan lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha mendapatkan data yang objektif terkait dengan penerapan makna 

atau tafsir QS al-’As}r dalam proses pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, 

berdasarkan metode yang ada untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada hasil 

                                                             
5Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105.   
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yang bersifat kualitatif,6 maka diantara metode yang relevan untuk digunakan 

diantaranya: 

1. Kepustakaan  

Sebelum melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian, terlebih 

dahulu peneliti melakukan kajian terhadap ayat tentang tafsir QS al-’As}ri dengan 

tujuan mengetahui tafsir ayat yang menjadi landasan dari penelitian ini, sehingga 

langkah yang ditempuh adalah menafsirkan ayat dengan menggunakan metode tafsir 

tahli>li>.  Tah}li>li> adalah bahasa Arab yang berarti membuka sesuatu atau tidak 

menyimpan sesuatu darinya, atau bisa juga berarti membebaskan, mengurai, 

menganalisis.7 Dalam pemaparannya, tafsir metode tah}li>li> meliputi pengertian kosa 

kata, munasabah (hubungan antara ayat), asba>b al-nuzu>l (kalau ada), makna global 

ayat, mengungkap kandungan ayat dari berbagai macam pendapat ulama yang tidak 

jarang berbeda satu dan lainnya.8 

Tafsir metode tah}li>li> adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an 

dengan memaparkan segala makna dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. 

serta mengungkap maknanya sesuai dengan keahlian atau kecenderungan para 

mufasir. Metode tafsir tah}li>li> yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 

memaparkan segala aspek yang bersinggungan dengan ayat serta menerangkan 

maknanya.9 metode inilah yang digunakan dalam mengkaji tafsir QS al-’As}ri, dengan 

                                                             
6Tatang M. Amirin,  Menyusun Rencana Penelitian, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995),  h. 

94 

7M. Quraish Shihab, dkk. Sejarah dan ‘Ulumu al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 

172. 

8M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui 
Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378. 

9Abd al-Hayy al-Farmawi>, al-Bida>yat fi al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dirasah Manhajiyah 
Maud}u>iyah, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya (Bandung: 

Pustaka Setia, 2002), h. 24 
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mengungkap makna yang terkandung dalam ayat tersebut dengan melakukan 

pendekatan ilmu tafsir.  

2. Observasi 

Pengamatan secara langsung untuk mengetahui bagaimana proses penerapan 

isi kandungan QS al-‘As}r dalam proses pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 

Makassar, mulai dari kegiatan inti yakni pembahasan materi mata pelajaran di dalam 

maupun di luar kelas begitu juga dengan mengamati intra dan ekstrakurikuler yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

3. Interview 

Wawancara terhadap narasumber digunakan untuk mendapatkan data primer, 

mengingat interaksi intensif dan mengalir secara natural yang terjalin saat terjadi 

wawancara dengan narasumber yang dianggap kompeten dan mempunyai kredibilitas, 

diyakini dapat memberikan data dan fakta yang otentik dan inklusif, mengenai 

implementasi QS al-‘As}r dalam proses pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 

Makassar, sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan wawancara 

sebagai berikut: 

a) Membuat daftar masalah, atau rincian pertanyaan yang disusun secara 

sistematis untuk diajukan kepada informan. 

b) Menyusun setiap pertanyaan itu menurut kebutuhan data yang akan 

didapatkan dari informan. 
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c) Mengetahui biografi narasumber berupa nama, status informan, jabatan, 

jenjang pendidikan, dan sebagainya, untuk memudahkan peneliti melacak 

data jika diperlukan dan interpretasi terhadap data tersebut. 

Ada pun daftar pertanyaan kepada narasumber dari tenaga pendidik sebagai berikut: 

1) Bagaimana pemahaman anda terkait dengan isi kandungan QS. al-‘As}r? 

2) Apa upaya yang dilakukan oleh tenaga pendidik di SDI Al Azhar 34 Makassar 

dalam mengimplementasikan kandungan QS. al-‘Asr? 

3) Bagaimana Implementasi QS. al-‘As}r dalam proses pembelajaran di SDI 

Al Azhar 34 Makassar? 

4) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi QS. al-‘As}r dalam 

proses pembelajaran di SDI Al Azhar 34 Makassar? 

Untuk mendapatkan data yang holistik, peneliti juga melakukan interview kepada 

orang tua siswa. Adapun daftar pertanyaan untuk orang tua siswa SDI Al Azhar 34 Makassar 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana kesalehan siswa sebagai peserta didik di SDI Al Azhar 34 Makassar ? 

2) Bagaimana kedisiplinan siswa sebagai peserta didik di SDI Al Azhar 34 

Makassar? 

3) Bagaimana akhlak dan adab siswa di rumah (di luar lingkungan sekolah)? 

4. Dokumentasi 

Mendokumentasikan data yang ditemukan sebagai pelengkap dari metode 

wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif yaitu menelaah dan menyalin 

sejumlah arsip penting terkait dengan sejarah dan sistem pendidikan yang diterapkan 

dan manajemen di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, data-data tersebut dapat berupa 
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salinan arsip, gambar dan rekaman hasil wawancara sebagai bukti ilmiah dalam 

penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa 

smartphone yang dilengkapi dengan media berupa recorder untuk merekam suara saat 

mewawancarai narasumber, dan kamera untuk mengambil gambar maupun video yang 

dianggap penting untuk menjadi bukti ilmiah bagi peneliti, serta dokumen pribadi 

berupa memo sebagai pedoman dalam meneliti. 

Wujud data penelitian kualitatif adalah kata-kata, gambar dan angka-angka, 

yang tidak dihasilkan melalui pengolahan statistik. Data yang deskriptif ini dihasilkan 

dari transkrip hasil wawancara, catatan lapangan melalui pengamatan, foto-foto, 

video dan dokumen pribadi serta pedoman resmi, data ini kemudian diulas satu persatu 

kemudian dianalisis secara rinci hingga diperoleh laporan yang komprehensif,10 dalam 

hal ini terkait dengan implementasi QS al-‘As}r dalam proses pembelajaran di SD 

Islam Al-Azhar 34 Makassar, maka peneliti menyusun beberapa pedoman pertanyaan 

yang terstruktur dan sistematis, serta memberikan referensi-referensi kepustakaan 

kepada narasumber sebagai bahan bacaan pendukung agar dapat memberikan jawaban 

yang relevan sesuai yang narasumber pahami. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data diarahkan agar data terorganisir, tersusun sesuai pola dan 

hubungan sehingga memudahkan untuk dipahami dan merencanakan pola 

                                                             
10Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 35  
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pengembangan hasil penelitian, hal-hal yang dilakukan dalam pengolahan data 

diantaranya: 

1. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui 

kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk selanjutnya di analisis. 

2. Reduksi data, yakni menganalisis dan menyeleksi data kemudian merangkum 

dan memilih hal-hal pokok yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga data 

yang disajikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

3. Penyajian data, setelah mereduksi data yang diperlukan maka langkah 

selanjutnya ialah menyajikan data-data tersebut kedalam pola-pola yang 

bermakna dengan susunan yang sistematis agar hasil penelitian mudah 

dipahami, sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian. 

Setelah memperoleh data melalui kegiatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi, Selanjutnya dalam menganalisis data tersebut teknik yang relevan 

untuk digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif, 11  strategi deskriptif kualitatif 

adalah cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi verifikasi kualitatif, dimulai 

dari analisis berbagai data yang terhimpun dalam suatu penelitian, kemudian 

mengarah pada pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu 

karena itu dimulai dengan klasifikasi data. Tujuan utama analisis tersebut adalah 

memberikan gambaran ilustrasi dan ringkasan yang dapat membantu pembaca 

memahami jenis variabel dan keterkaitannya. Selanjutnya adalah pembuatan 

kesimpulan yakni menyajikan data-data pokok yang telah dianalisis dalam kalimat 

yang singkat dan padat namun mampu mewakili hasil penelitian secara keseluruhan 

                                                             
11Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Aynat Publishing, 

2015), h. 136 
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G. Pengecekan dan Keabsahan data 

Pengecekan keabsahan data yaitu kegiatan puncak dalam rangkaian penelitian, 

verifikasi terhadap data yang disajikan maupun kesimpulan tetap diperlukan dengan 

meninjau ulang data-data yang telah terkumpul dengan menentukan pola, tema dan 

korelasinya agar dapat menyajikan kesimpulan yang valid. Selanjutnya Keabsahan 

data menunjukkan bahwa hasil penelitian harus memenuhi kriteria: (1) 

mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang berguna untuk konsistensi 

dan kenetralan dari data dalam penelitian.12 

Ada tiga cara yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data: (1) 

kredibilitas, yakni pengecekan tingkat kepercayaan terhadap data untuk membuktikan 

pengamatan peneliti yang objektif sesuai yang terjadi dengan wajar di lapangan; (2) 

transferbilitas yakni melaporkan hasil penelitian secara detail dan deskriptif agar 

pembaca dapat memahami temuan-temuan yang menjadi poin utama dalam hasil 

penelitian; (3) pertanggungjawaban dan penanggulangan terhadap kesalahan 

konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan 

pelaporan hasil penelitian,13 terkait dengan implementasi QS al-‘As}r dalam 

pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. 

                                                             
12Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 320-321  
13Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 324-326  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI QS AL-‘AS}R DI SD ISLAM AL-AZHAR 34 MAKASSAR 

A. Profil SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

1. Gambaran Umum SD Islam Al Azhar 34 Makassar 

SD Islam Al Azhar 34 Makassar adalah salah satu sekolah islam yang terdapat 

di kota Makassar, beralamat lengkap di Jl. Aroeppala, Hertasning Baru, tepat setelah 

perbatasan Gowa-Makassar. Dari aspek Kurikulumnya sekolah ini berada di bawah 

naungan managemen Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang beralamat di Jl. 

Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adapun dalam managemen 

keuangan dan administrasi, sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Sinergi 

Insan Unggul, yang berkantor di kompleks kampus Al Azhar Makassar. Model 

pengembangan Kurikulum di Sekolah ini berorientasi Sekolah Islam Modern yang 

mengkonvergensikan antara modernisasi pendidikan umum dan pendidikan Islam. 

Berikut susunan pengurus Yayasan Sinergi Insan Unggul:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Sumber Data: Dokumen Arsip Sekolah Islam Al-Azhar 34 Makassar, terlihat pada tanggal 2 

April 2019. 

H. Andi Patabai Pabokori

(Ketua Yayasan)

Drs. H. Jasman Luasin. M.Ed

(Direktur)

Hj. Andi Delsi Tatariani, 
SE

(Bendahara)

Drs. Nur Syamsu, M.Pd.

(Asdir. Bidang 
Kepegawaian)

Pegawai Yayasan 
Sinergi Insan Unggul

Habsa Yanti Ponulele, ST, 
M.Si

(Pembina)
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2. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Islam Al-Azhar Makassar  

Berawal dari Pada tahun 2006 bulan November, Sekolah Islam Al-Azhar 

Makassar merekrut beberapa orang guru dan sekaligus membentuk Yayasan yang 

diberi nama Yayasan Misi Mulia Education dan pada bulan Januari 2007 bertempat di 

Jl. Pengayoman No. 36 A Panakkukang Mas dengan menyewa gedung sebagai tempat 

operasional. Yayasan Misi Mulia Education kemudian berganti nama menjadi 

Yayasan Sinergi Insan Unggul dengan akta notaris No. 14 tanggal 7 Februari 2007 

oleh Notaris Lola Rosalina, SH. Pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan 

penandatanganan MoU dengan YPI Al-Azhar, sehingga Al-Azhar Makassar mulai 

beroperasional dengan Unit KB-TK Islam Al-Azhar 34 dan SD Islam Al-Azhar 34 

melalui kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja, 

Kebayoran Baru-Jakarta Selatan. Pada tahun 2011 SMP Al-Azhar 24 dan tahun 2013 

SMA Islam Al-Azhar 12 mulai beroperasi. Saat ini total murid sebanyak 759 orang.2 

Adapun Pencetus Sekolah Islam Al-Azhar Makassar sebagai berikut:3 

a. Dra. Julia Trisnawati Pratiningrum 

b. Hasriwati A. Rasyid 

c. Karina Sri Pamuji, S.Si 

Pendiri & Pengurus Yayasan Insan Unggul 

a. drg. Hj. Andi Emmiwati, Kube 

b. Kolonel CKM H. Djunaidi Ruray, Sp. Phd 

c. Ir. H. Rahmat Abd. Haris 

d. Ir. Muslim Mahmud 

                                                             
2 Data jumlah siswa tersebut terhitung per 8 Maret 2020 jumlah tersebut bisa saja berubah, 

apa bila ada murid yang pindah ke sekolah lain atau tambahan murid pindahan dari sekolah lain. 
3Sumber Data: Dokumen Arsip Sekolah Islam Al-Azhar 34 Makassar, terlihat pada tanggal 8 

April 2019 
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e. H. Andi Baso Abdullah, SE 

f. Hj. St. Masita Saleh Rahmat, SE 

g. dr. Hj. Nani Iriani Djufri Sp. THT 

h. Dra. Julia Trisnawati Pratiningrum 

i. Karina Sri Pamuji, S.Si 

3. Logo Sekolah Islam Al Azhar Makassar 

Logo yang digunakan Sekolah Islam Al Azhar pada dasarnya merupakan logo 

dari Yayasan Pesantren Islam Al Azhar yang berpusat di Jl. Sisingamangaraja 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekaligus menjadi logo yang di gunakan oleh seluruh 

Sekolah Islam Al Azhar di Indonesia, sebagai identitas mereka, berikut logo dan 

maknanya:4 

 

 

 

 

 

a. Kubah dan Menara masjid simbol keagungan islam yang rah}matan lil 

‘a>lami>n dan menaungi segenap umat manusia. 

b. Kubah dan menara yang menjulang ke langit simbol Visi Misi YPI Al Azhar 

yang bertujuan menjadi lembaga dakwah dan pendidikan islam modern. 

c. Warna putih memberi makna kebebasan dari pengaruh aliran dan golongan 

tertentu. 

                                                             
4 www. al-azhar.web.id, website, terlihat pada tanggal 19 Maret 2020 
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d. Lingkaran berwarna biru simbol kedalaman dan luasnya ilmu yang dikaji 

dan dikembangkan melalui kegiatan dakwah dan pendidikan. 

e. Garis hitam melingkar sebagai simbol memegang teguh prinsip akidah dan 

syariat islam yang berdasar pada al-Qur’an dan sunnah. 

4. Legalitas Sekolah Islam Al Azhar Makassar 

Tabel 4.1 

Legalitas Sekolah Islam Al-Azhar Makassar 

No. Jenis Tanggal Nomor Masa 

Berlaku 

1 Surat Izin Usaha  503/1928/SIUPB-

B/13/BPTM 

 

2 Tanda Daftar Perusahaan  No TDP 

202328500334 

08 Juli 

2019 

3 NPWP  70.589.146.3-805.000  

4 Akta Pendirian 07 Februari 

2007 

-14-  

5 Akta Pendirian 26 Juni 2014 -8-  

6 Perubahan Anggaran 

Dasar 

17 Februari 

2010 

-8-  

7 Perubahan Anggaran 

Dasar 

29 Desember 

2011 

  

5. Visi Misi 

Visi dan Misi ini merupakan cita-cita, harapan atau pandangan masa depan 

yang ingin dicapai oleh madrasah, dalam perumusan visi dan misi tersebut semua 

stakeholder harus terlibat dan bersama-sama merumuskannya. Adapun Visi dan Misi 

sekolah Al-Azhar sebagai berikut:5 

a. Visi misi Sekolah 

                                                             
5 Sumber Data: Dokumen Arsip Sekolah Islam Al-Azhar 34 Makassar, terlihat pada tanggal 

17 September 2018. 
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VISI 

Bertaqwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat dan berwawasan global. 

MISI 

1) Menanamkan keimanan dan akidah yang kuat kepada peserta didik. 

2) Melatih dan membiasakan peserta didik taat beribadah. 

3) Membiasakan peserta didik membaca, menghafal, dan memahami al-

Qur’an. 

4) Mengintegrasikan pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan yang 

berbasis TIK (Teknoloi dan Ilmu Komunikasi). 

5) Melatih dan mengembangkan kemampuan dasar CAMAKLISTURTUNG 

(membaca, menyimak, menulis, bertutur dan berhitung) dengan berbahasa 

nasional dan internasional. 

6) Mengembangkan kreatifitas dan life skill peserta didik sesuai bakat, minat, 

dan potensi melalui kegiatan aktualisasi diri. 

7) Membantu dan mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

8) Menjadi sekolah dasar yang unggul dan berprestasi akademis dan non 

akademis di tingkat nasional maupun internasional. 
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TUJUAN 

1) Sekolah memiliki perangkat kurikulum 2013 sesuai Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan YPI Al-Azhar yang berwawasan global. 

2) Sekolah mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi, 

pendekatan, dan metode yang berfokus kepada peserta didik dengan berbasis 

TIK (Teknoloi dan Ilmu Komunikasi). 

3) Sekolah dapat memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 

bidang tugas yang diampu. 

4) Sekolah dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang 

memadai dengan kualitas dan pelayanan optimal. 

5) Sekolah mampu melaksanakan manajemen sekolah yang profesional dan 

modern. 

6) Sekolah mampu menerapkan penilaian autentik yang relevan dengan kemajuan 

pendidikan dan perkembangan peserta didik. 

7) Sekolah dapat mengembangkan budaya sekolah dan pendidikan berkualitas ya 

dijiwai Islam. 

8) Sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah ramah yang kondusif, tertib, 

bersih, indah dan menyenangkan. 

9) Sekolah dapat menanamkan pendidikan karakter Islami (akhlaqul karimah) 

melalui pembelajaran, keteladanan dan pembiasaan. 
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10) Sekolah dapat memenuhi kompetensi lulusan sekolah dasar dan profil lulusan 

Sekolah Dasar Islam Al-Azhar. 

6. Organisasi SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

Dibawah naungan Yayasan Sinergi Insan Unggul, Sekolah Islam Al-Azhar 

pada unit SD Islam Al-Azhar 34 Kota Makassar mempunyai struktur organisasi yang 

terorganisir meliputi beberapa bidang dalam lingkup sekolah dan mempunyai tugas 

sesuai dengan bidang masing-masing. 

Dalam struktur organisasi terdapat nama-nama pengajar dan pendidik maupun 

staf pegawai yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya masing-

masing, mulai dari Kepala Sekolah, Wakasek Sarana dan Prasarana, Wakasek 

Kemuridan dan Akhlakuk Karimah, Wakasek Kurikulum, Tata Usaha, Guru BK, 

Kordinator Kelas 1 dan Anggotanya, Koordinator Kelas II dan Anggotanya, 

Koordinator Kelas III dan Anggotanya, Koordinator Kelas IV dan Anggotanya, 

Koordinator Kelas V dan Anggotanya, Koordinator Kelas VI dan Anggotanya, Guru 

Bidang, Murid SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. 

Selain pengurus internal tersebut, untuk melibatkan orang tua murid dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah dibentuk juga pengurus Jam’iyyah SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar, sebuah kelompok pengurus yang terdiri dari para orang tua yang 

menjadi wali bagi murid SD Islam Al Azhar 34 Makassar, yang berfungsi sebagai 

penghubung langsung antara sekolah kepada murid dan masyarakat.  
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Berikut ini struktur organisasi di SD Islam Al Azhar 34 Makssar:6 

 

 

 

 

 

 

 

7. Keadaan Guru dan Tenaga Pendidik 

Guru yang mengajar di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 34 Kota Makassar 

adalah alumni dari berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sebagian 

besar guru di sekolah ini memiliki 2 tugas yakni menjadi guru bidang studi dan 

menjadi wali kelas, karena di sekolah ini dalam satu kelas terdapat 2 wali kelas di 

dalamnya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik. Guru di SD Islam Al-

Azhar 34 Makassar berjumlah sebanyak 81 orang, pada level kelas I terdapat 4 kelas 

yakni 1A-1D, pada level kelas II terdapat 6 kelas yakni 2A-2F, pada level kelas III 

terdapat 6 kelas yakni 3A-3F, pada level kelas IV terdapat 6 kelas yakni 4A-4F, pada 

level kelas V terdapat 6 kelas yakni 5A-5F, dan pada level kelas VI terdapat 6 kelas 

yakni 6A-6F, yang masing-masing kelas memiliki nama yang diambil dari asmaul 

husna. 

  

                                                             
6 Sumber: Arsip Sekolah terlihat pada tanggal 6 Maret 2020 

Jamalullaili S.Pd.I

(Kepala Sekolah)

Munawir Salman M. S.Pd.I

(Wakasek Sarana dan 
Prasarana)

Surullah, S.Pd.

(Wakasek Kesiswaan)

Wali Kelas Kelas

Murid SD Islam Al Azhar 
34 Makassar

Guru Bidang Studi Guru BK

Mutmainnah, S.Pd.

(Wakasek Kurikulum)

Jam'iyyah Tata Usaha
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8. Keadaan Siswa SD Islam Al-Azhar 34 Makassar  

Siswa Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 34 Makassar pada tahun 2017/2018 

setiap bulannya mengalami peningkatan dan penurunan hal itu disebabkan karena 

adanya siswa yang berpindah dan adanya siswa pindahan dari sekolah lain. Jumlah 

siswa keseluruhan Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 34 Makassar pada bulan desember 

yakni berjumlah 877 yang terdiri dari 6 tingkatan yakni kelas 1-6 dengan rata-rata 

siswa dalam tiap bulan berjumlah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Keadaan Siswa SD Islam Al-Azhar 34 Kota Makassar Tahun Pelajaran 2019-2020.7 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

Kelas 1 42 49 91 

Kelas 2 75 54 129 

Kelas 3 51 56 107 

Kelas 4 77 51 128 

Kelas 5 79 80 159 

Kelas 6 76 66 145 

Total 759 

B. Model Pembelajaran SDI Al Azhar 34 Makassar 

1. Tata Tertib Umum 

a. Waktu Sekolah di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar adalah sebagai berikut: 

SD Islam Al-Azhar 34 Makassar menerapkan sistem full day school mulai dari 

pukul 07:00 sampai 14:25 WITA dengan jadwal sekolah 5 hari dalam seminggu setiap 

hari senin sampai jumat, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Kelas 1 & 2      Senin-Kamis       :Pukul 07:00- 13:30 Wita 

Jum’at                 :Pukul 07:00– 14:00 Wita 

                                                             
7 Arsip Sekolah terlihat pada pukul 08:12 Wita, hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. 
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2) Kelas 3 – 5      Senin – Jumat      :Pukul 07:00– 14:25 Wita 

3) Kelas 6            Senin – Jumat      :Pukul 07:00– 14:25 Wita 

b. Setiap murid diharapkan hadir 15 menit sebelum bel masuk. 

c. Jika murid sakit atau karena sesuatu hal sehingga harus meninggalkan sekolah, 

diharapkan memberitahukan pihak sekolah (melalui telepon/surat) untuk 

mendapatkan izin. 

d. Jika murid akan meninggalkan sekolah (izin) dalam waktu lebih dari 3 hari 

berturut-turut, maka diharuskan izin terlebih dahulu ke pimpinan sekolah 

dengan surat resmi. 

e. Setiap murid tidak diperkenankan membawa atau mengenakan barang 

berharga dan atau perhiasan yang berlebihan. 

f. Jika murid tidak masuk sekolah dan terlambat selama 5 (lima) kali berturut-

turut tanpa pemberitahuan akan dikenakan panggilan tertulis kepada orang tua 

yang bersangkutan. 

g.  Murid dimohon untuk dijemput tepat waktu sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan. 

h. Murid wajib, melaksanakan 5 S (Senyum, Sopan, Sapa, Salam, dan Santun) 

kepada semua guru, teman dan karyawan sekolah. 

i. Murid wajib mengikuti ikrar pagi, bagi murid yang terlambat maka wajib 

melakukan ikrar secara terpisah, dan menerima konsekuensi sesuai yang 

diinstruksikan oleh guru. 

j.  Murid wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. 
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2. Tata Tertib Berpakaian 

Murid wajib mengenakan pakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Senin      : Putih - Putih, Sepatu Hitam, Kaos Kaki Putih, Topi, Dasi 

b. Selasa     : Putih - hijau, Sepatu Hitam, Kaos Kaki Bebas 

c. Rabu       : Batik- Hijau, Sepatu Hitam, Kaos Kaki Bebas 

d. Kamis     : Putih - Putih, Sepatu Hitam, Kaos Kaki Putih, Topi, Dasi 

e. Jum’at    : Baju Muslim Sekolah, Kerudung, Peci, Sepatu Hitam, Kaos Kaki 

Bebas 

Catatan: 

a. Untuk SD kelas 3-6 putri memakai kerudung 

b. Baju olahraga dipakai sesuai dengan jadwal mata pelajaran Penjasorkes yang 

telah ditentukan. 

3. Mata Pelajaran 

Sebagai sekolah swasta islam yang menerapkan standar tinggi, SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar juga menekankan pada mata pelajaran Agama , berikut daftar mata 

pelajaran yang diajarkan di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, sesuai dengan 

tingkatannya masing-masing: 
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Tabel 4.3 

Mata Pelajaran SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

No Kelas Mata Pelajaran  

1  Satu, Dua dan Tiga a. Tematik (Matematika, Bahasa 

Indonesia, PKN, SBDP) 

b. Pendidikan Agama Islam 

c. Baca Tulis Hafal Al-Qur’an (BTHQ) 

d. Pendidikan Al-Qur’an (PAQ) 

e. Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

2 Empat, Lima dan Enam a. Tematik (IPA, IPS, Bahasa 

Indonesia, PKN, SBDP) 

b. Matematika 

c. Pendidikan Agama Islam 

d. Baca Tulis Hafal Al-Qur’an (BTHQ) 

e. Pendidikan Al-Qur’an (PAQ) 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

4. Sarana dan Prasarana 

Dalam Kegiatan pembelajaran sarana dan prasarana sebagai alat yang 

membantu dalam tercapainya tujuan pendidikan yang sesungguhnya, sarana dan 

prasarana bermaksud untuk mempermudah dan memperlancar program pendidikan. 

Termasuk Di dalamnya gedung dan fasilitas dalam pembelajaran. Adapun sarana dan 

prasarana yang dipakai di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 34 Makassar sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Tabel Keadaan Gedung dan Ruang SD Islam Al Azhar 34 Makassar 

No. Jenis Jumlah Status 

1 Gedung Sekolah 4 Lantai Permanen 

2 Ruang Kelas 36 Permanen 

3 Kantor / TU 1 Permanen 

4 U.K S 1 Semi Permanen 

5 Perpustakaan 1 Semi Permanen 

6 Ruang BK 1 Semi Permanen 

7 Ruang Guru 1 Semi Permanen 

8 Ruang Kepsek 1 Permanen 

9 Ruang Rapat 1 Semi Permanen 

10 Ruang Komputer 2 Permanen 

11 Gudang 1 Permanen 

12 Aula 1 Permanen 

13 Toilet 5 Permanen 

14 Ruang Musik 1 Permanen 

15 Lapangan 1 Permanen 

16 Kantin 1 Permanen 

 

Selain sarana dan prasarana yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa 

fasilitas penunjang dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan baik di dalam kelas 

maupun diluar kelas diantaranya: 
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Tabel 4.4 

Tabel Fasilitas Penunjang Pembelajaran SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

No Fasilitas No Fasilitas 

1 Meja 11 Kotak Pertolongan Pertama 

2 Kursi 12 Papan Tulis 

3 Loker 13 LCD 

4 Rak Sepata 14 AC 

5 Lemari buku 15 Radio/Mic 

6 Komputer 16 Globe 

7 Jam 17 Peta Negara-negara Dunia 

8 Buku 18 Patung Struktur Anatomi Manusia 

9 Bel 19 Lemari Buku 

10 Speaker 20 Printer 

5. Kegiatan Ekstrakurikuler 

SD Islam Al-Azhar 34 Makassar juga memiliki beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan baik oleh peserta didik maupun pendidik dalam lingkup sekolah yang 

diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan dalam kegiatan belajar 

mengajar diantaranya: 

Tabel 4.5 

Tabel Kegiatan Sekolah SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

No. Kegiatan Kelas Waktu Tempat 

1. Field Trip 1-6 Satu kali dalam 

satu tahun 

Di luar sekolah 

2. Assembly 1-6 Satu kali dalam 

satu tahun 

Di Aula 

Sekolah 

3. Al-Azhar Fair - Satu kali dalam 

satu tahun 

Di Sekolah  

4. Prkemahan Jum’at Sabtu 

(PERJUSA) 

6 Satu kali dalam 

satu tahun 

Di luar 

Sekolah 

5. Malam Bina Iman dan 

Taqwa (MABIT) 

5 dan 6 Satu kali dalam 

satu tahun 

Di Sekolah 
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C. Upaya Tenaga Pendidik Mengimplementasikan QS al-‘As}r dalam Proses 

Pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. 

Sekolah Islam Al-Azhar adalah salah satu sekolah swasta berkonsep sekolah 

modern dengan mengedepankan karakter islam sebagai identitasnya, secara 

manajemen struktur kelembagaan dan administrasi sekolah ini berada di bawah 

naungan Yayasan Sinergi Insan Unggul, adapun dalam aspek pengembangan 

pendidikan dan kurikulum sekolah ini mengacu pada Yayasan Pesantren Islam Al-

Azhar yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan. 

Sebuah fakta menarik yang peneliti temukan pada model kurikulum yang 

menjadi pedoman di Sekolah ini ialah Sekolah Islam Al-Azhar Makassar merujuk pada 

model Kurikulum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Makassar, mereka 

mengembangkan dan memodifikasi model Kurikulum K-13 yang ditetapkan oleh 

Kemendikbud sebagai acuan dasar sistem kurikulum Indonesia, dan menyebut sistem 

kurikulum tersebut dengan nama KP2M (Kurikulum Pengembangan Pribadi Muslim). 

Model kurikulum tersebut sesuai dengan Visi Misi Sekolah dalam aplikasinya sistem 

kurikulum tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai al-Qur’an sebagai acuan baik 

dalam susunan kegiatan peserta didik dan aturan serta tata tertib di sekolah maupun 

dalam penyusunan RPP oleh tenaga pendidik.8 

Untuk mengetahui pemahaman guru di SD Islam Al-Azhar tentang kandungan 

QS al-‘As}r, serta bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran, sebagai 

metode utama, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa Guru sebagai 

narasumber yang dianggap kredibel dan kompeten serta dapat memberikan penjelasan 

                                                             
8 Jamalullaili, Kepala SD Islam Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, Makassar 4 April 2019 
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yang mewakili pemahaman rekan-rekan pengajar yang lain di SD Islam Al-Azhar 34 

Makassar.  

Untuk kemudahan memahami data yang didapatkan dari kegiatan wawancara, 

berikut peneliti sajikan dalam bentuk uraian yang diklasifikasikan berdasarkan 

pemahaman, upaya serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kandungan 

QS. al-‘As}r di SDI Al Azhar 34 Makassar: 

1. Pemahaman Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDI Al Azhar 34 Makassar 

Tentang Kandugan QS. Al-‘As}r. 

Secara bahasa nama surah ini yaitu al-‘As}r berarti waktu atau masa dalam 

surah ini yang dimaksud adalah peran aktif seseorang atau siswa dalam memanfaatkan 

waktu yang diberikan, karena itu ayat ayat selanjutnya menerangkan bahwa orang 

yang terhindar dari kerugian adalah mereka yang aktif dalam menggunakan waktu 

yakni orang yang saling berwasiat atau saling mengajak, berdakwah dalam kesabaran 

dan kebenaran,9 Sesuai dengan isi ayat pertama, QS. Al-‘As}ri pada intinya adalah 

surah yang membicarakan tentang waktu, surah ini dibuka dengan ungkapan “Demi 

masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian” yang menandakan bahwa kita 

harus senantiasa disiplin dalam menggunakan waktu atau masa, dan 

memanfaatkannya sebaik-baiknya, karena  pada dasarnya ajaran  islam secara umum 

menekankan kedisiplinan tinggi dan penghargaan tinggi terhadap waktu ini harus 

ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka tidak termasuk kedalam 

kelompok orang yang merugi sebagaimana disebutkan dalam surah ini.10 

                                                             
9 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
10 Awaluddin Koordinator Bidang Studi PAI SD Islam Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 

Makassar 4 April 2019 
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QS al-‘As}r adalah salah satu surah yang sangat pendek, kita ketahui bahwa 

surah yang terpendek dalam al-Qur’an adalah yang terdiri dari tiga ayat termasuk QS 

al-‘As}r disini Allah mendemonstrasikan ke-maha kuasaannya dengan menjelaskan 

tentang waktu yang mencakup dari awal hingga akhir hanya dengan tiga ayat, di awali 

dengan sumpah atas waktu, hal ini menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar kita 

sangat memperhatikan waktu terutama kaitannya dengan kedisiplinan, dan jika kita 

memperhatikan QS al-‘As}r ini terdiri dari tiga ayat, ketiga ayat tersebut mewakili 

waktu, yaitu waktu lampau (Past), sekarang (present) dan yang akan datang (future), 

present dalam bahasa inggris berarti hadiah maksudnya waktu kita sekarang ini adalah 

hadiah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan di masa depan, 

adapan yang lalu adalah sebagai pembanding dan yang akan kita hadapi adalah masa 

depan.11 

2. Upaya Tenaga Pendidik dalam Menerapkan Kandungan QS al-‘As}r dalam 

Proses Pembelajaran di SDI Al Azhar 34 Makassar 

Dalam Implementasi kandungan QS al-‘As}r di Sekolah Islam Al-Azhar adapun 

QS al-‘As}r ini disosialisasikan agar selalu dijadikan sebagai doa penutup dalam setiap 

halaqah serta termasuk dalam bagian pembelajaran peserta didik setiap harinya 

sehingga senantiasa menjadi pengingat agar mereka memanfaatkan waktu dengan 

sebaik-baiknya agar setiap kegiatan yang dilakukan saat ini dalam proses 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas menjadi hal yang berguna bagi mereka 

dimasa depan.12 

                                                             
11 Nursyamsu, Asisten Direktur Bidang Kepegawaian/Koordinator Keagamaan Sekolah Islam 

Al Azhar,Wawancara, Makassar 4 April 2019 
12 Nursyamsu, Asisten Direktur Bidang Kepegawaian/Koordinator Keagamaan Sekolah Islam 

Al Azhar,Wawancara, Makassar 4 April 2019 
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Dalam sekolah ini kesabaran dalam proses pembelajaran sebagai pendidik dan 

sebagai yang dididik, serta berwasiat dalam kebenaran yakni ilmu pengetahuan, 

karena itu di sekolah Islam Al-Azhar kami sangat menjunjung tinggi dan menekankan 

kedisiplinan terhadap siswa-siswi di sekolah dan agar kedisiplinan tersebut dapat 

diterapkan oleh peserta didik, maka kedisiplinan itu harus dimulai oleh Guru dan 

Karyawan di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, para Guru harus berada disekolah pada 

jam 06:45 pagi untuk melaksanakan briefing pagi sebelum memulai kegiatan, sebelum 

06:45 kami mengadakan kelompok mengaji yang terbagi menjadi beberapa kelompok, 

untuk meningkatkan kemampuan dan daya membaca al-Qur’an guru di SD Islam Al-

Azhar 34 Makassar. 

Selanjutnya dalam upaya saling berwasiat dalam kebenaran ini kami juga 

mengadakan halaqah-halaqah yang melibatkan para guru dan karyawan setiap selesai 

menunaikan shalat jum’at di Mesjid SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, dengan 

memberikan kesempatan untuk semua guru dan karyawan untuk menjadi pemateri 

dengan mengangkat isu isu yang aktual atau permasalahan yang dianggap perlu 

dibahas, dengan membagi menjadi beberapa kelompok bahasa, yakni Inggris, dan 

bahasa Arab serta bahasa Jerman. 

Proses pembelajaran bagi peserta didik dan implementasi QS. al-‘As}r di SD 

Islam Al-Azhar 34 Makassar dimulai sejak mereka menginjakkan kaki di Sekolah ini 

pada pagi hari, siswa diwajibkan tiba di sekolah, pada jam 07:30 disambut oleh Mr 

dan Ms13 di depan pintu gerbang dan mengucapkan salam kemudian mencium tangan 

Ms dan Mr yang bertugas duty dihari tersebut, hal ini adalah kebaikan yang dibiasakan 

                                                             
13 Mr dan Ms, adalah panggilan bagi setiap tenaga pendidik atau guru lakii-laki dan perempuan 

di Sekolah Islam Al Azhar Makassar, berdasarkan pada aturan yang disepakati dan ditetapkan oleh 

pimpinan Sekolah. 
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di sekolah untuk menanamkan rasa dan sikap hormat serta kesalehan siswa terhadap 

guru, selanjutnya sebelum memulai pelajaran siswa-siswi melaksanakan shalat duha 

bersama-sama kemudian zikir dan membaca beberapa ayat al-Qur’an sampai jam 

08:00 pagi untuk memulai pelajaran, hal tersebut untuk menanamkan nilai keimanan 

dan ketaqwaan sebagai pengingat bagi mereka bahwa segala kegiatan yang dilakukan 

dan pengetahuan yang didapatkan harus berlandaskan pada niat ikhlas karena 

mengharap ridha Allah swt. begitupula pada waktu zuhur proses pembelajaran 

dihentikan untuk memberikan kesempatan guru dan siswa untuk melaksanakan shalat 

secara berjamaah di masjid Sekolah.14 

Karena itu di Sekolah ini kedisiplinan siswa terhadap waktu sangat 

diperhatikan dengan kegiatan padat yang mereka lalui setiap hari baik dalam kegiatan 

pembelajaran pokok maupun kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam 

pelajaran selesai, semua kegiatan itu diatur dengan jadwal yang telah ditentukan 

dengan tentu saja menekankan jadwal pada kegiatan shalat berjamaah baik shalat 

zhuhur sebagai shalat wajib maupun shalat sunnah duha sebagai shalat sunnah akan 

tetapi diwajibkan bagi setiap siswa untuk melaksanakannya sebelum memulai 

pelajaran agar mereka mendapat berkah dan manfaat dari yang mereka pelajari, 

apabila mereka belajar mata pelajaran keagamaan, mereka mendapatkan hikmah 

sehingga semakin kuat aqidah dan akhlak mereka dan apabila mereka belajar mata 

pelajaran umum, sains, matematika, seni budaya dan bahasa, maka ilmu tersebut dapat 

mereka gunakan agar bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang disekitarnya, 

sehingga ada keseimbangan antara kesalehan kepada Tuhan yang Maha Esa dan 

                                                             
14 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
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kesalehan sosial yang pada dasarnya juga merupakan bentuk kesalehan kepada Allah 

swt. sesuai dengan nilai yang ada dalam QS. al-‘As}r.15 

Kegiatan pembelajaran kemudian ditutup dengan bersama-sama membaca QS. 

al-‘As}r, hal tersebut dilakukan berulang-ulang setiap hari sehingga men-sugesti 

peserta didik untuk senantiasa melafalkan dan terbiasa dengan bacaan tersebut dan 

berangsur-angsur memahami makna-makna dan nilai kedisiplinan dan kesalehan yang 

terkandung dalam QS. al-‘As}r. hal ini dalam konsep taksonomi bloom termasuk dalam 

ranah afektif, yang berkaitan dengan emosional anak-anak yakni motivasi dan 

semangat mereka.16 

D. Implementasi QS. al-‘As}r dalam Proses Pembelajaran di SDI Al-Azhar 34 

Makassar. 

Penerapan kandungan dan nilai QS. al-‘As}r dalam pembelajaran di SD Islam 

Al-Azhar 34 Makassar sesuai dengan makna tafsir ayat, dapat diukur dari indikator 

diantaranya: kedisiplinan, nilai keimanan (ibadah), dan nilai kesalehan sosial (saling 

menasehati dalam kebaikan), semua indikator tersebut sudah tercakup dalam data 

wawancara yang didapatkan dan sebagai pelengkap dan validasi data yang diperoleh, 

berikut diuraikan kegiatan-kegiatan di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. al-‘As}r: 

  

                                                             
15 Awaluddin Koordinator Bidang Studi PAI SD Islam Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 

Makassar 4 April 2019 
16 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
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1. Briefing pagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Gambar 4.1, kegiatan Briefing 

Kegiatan Briefing pagi dilaksanakan setiap hari sebagai awal kegiatan dimulai 

jam 06:45 sampai jam 07:00 WITA, diikuti oleh semua tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan SD Islam Al Azhar 34 Makassar, briefing pagi diisi dengan 

penyampaian informasi berupa jadwal duty bagi setiap tenaga pendidik, pembahasan 

terkait kegiatan atau acara sekolah yang sedang dan akan dilaksanakan, seta 

pembahasan terkait isu-isu aktual yang terjadi di sekolah. Hal tersebut sebagai bentuk 

pembentukan dan pengembangan afektif kepada peserta didik dengan menyadarkan 

mereka sikap untuk meneladani kedisiplinan yang dimulai dan dicontohkan oleh guru-

guru mereka di sekolah. Kegiatan ini mencerminkan implementasi terhadap ayat 

pertama dan kedua QS. al-‘As}r, yang menekankan tentang disiplin waktu sebagai 

bentuk profesionalitas sebagai tenaga pendidik, karena pada dasarnya untuk 

membentuk suatu pembelajaran yang berkualitas haus dimulai oleh tenaga pendidik 

sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga. 17 

  

                                                             
17 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
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2. Tugas Duty menyambut siswa yang datang 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Kegiatan menyambut siswa setiap pagi oleh Mr dan Ms yang bertugas duty 

secara bergantian setiap harinya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dimulai 

dari jam 06:45 sampai jam 07:30 WITA, peserta didik yang baru datang di pagi hari 

disambut oleh Mr dan Ms dan saling bertegur sapa dengan mengucapkan salam 

dilanjutkan dengan mencium tangan Mr dan Ms yang bertugas.18 

 Kegiatan ini bertujuan pembentukan aspek afektif berupa ikatan emosional 

antara pendidik dan peserta didik, serta membentuk kepekaan sosial yang 

mengajarkan kepada siswa tentang adab dan etika kepada guru, dengan melakukan 

kegiatan mencium tangan guru-gugu mereka dipagi hari sebagai bentuk penghormatan 

dan penghargaan terhadap guru, kegiatan ini mencerminkan implementasi terhadap 

QS. al-‘As}r tentang beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebaikan.19 

  

                                                             
18 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
19 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
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3. Salat duha bersama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Salat duha bersama-sama dilaksanakan oleh peserta didik di kelasnya masing-

masing dibimbing oleh wali kelas, kegiatan ini untuk menanamkan nilai ketaqwaan 

dan keimanan kepada peserta didik sejak usia dini, dalam setiap kegiatan mereka harus 

didasarkan pada niat baik dan bertujuan untuk mencapai ridha Allah swt. Kegiatan ini 

mencerminkan nilai saling berwasiat dalam kebaikan dan mengerjakan amal saleh 

yang terkandung dalam QS. al-‘As}r.20 

Aktifitas ini dalam aspek afektif bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran 

peserta didik terhadap ketaqwaan dan iman kepada Allah swt sebagai sandaran dalam 

memulai dan mengiringi kegiatan setiap hari, dalam aspek kognitif kegiatan ini 

memberikan ilmu dan pemahaman terhadap peserta didik tentang salah satu sunnah 

Rasul saw, sebagai amalan yang diajarkan, dalam aspek psikomotorik kegiatan ini 

melatih keterampilan siswa dalam melaksanakan shalat secara berjamaah serta 

membiasakan sikap teratur dan tertib saat mengambil wudhu dan membentuk barisan 

yang rapi saat mengatur shaf shalat. 

  

                                                             
20 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019;  
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4. Tadarus 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Setelah melaksanakan salat duha bersama-sama dilanjutkan dengan tadarus 

membaca beberapa ayat al-Qur’an dibimbing oleh wali kelas, kegiatan ini dilakukan 

sampai dimulai jam pelajaran pada pukul 08:00 WITA, kegiatan tersebut dilakukan 

setiap pagi bertujuan memberikan pembiasaan kepada siswa untuk memulai hari 

dengan salat duha dan membaca al-Qur’an sekaligus menanamkan nilai-nilai 

keimanan dan amal saleh, sesuai dengan kandungan QS. al-‘As}r.21 

Membaca al-Qur’an dengan fokus dan tenang bermanfaat untuk melatih aspek 

afektif berupa kontrol diri dan emosi siswa, adapun dalam kegiatan tadarus 

bermanfaat bagi psikomotorik siswa yakni melatih keterampilan membaca al-Quran, 

pada aspek kognitif membaca al-Qur’an bermanfaat untuk kemampuan membaca al-

Qur’an dan dengan bimbingan dari guru peserta didik akan mendapatkan pemahaman 

yang luas tentang tadarus dan keutamaannya. 

                                                             
21 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019; Nursyamsu, 

Asisten Direktur Bidang Kepegawaian/Koordinator Keagamaan Sekolah Islam Al Azhar,Wawancara, 
Makassar 4 April 2019. 
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5. Salat zuhur berjamaah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Kegiatan pembelajaran dihentikan 10 menit sebelum masuk waktu Salat zuhur 

untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik bersiap untuk salat agar dapat 

melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan membiasakan mereka untuk tepat 

waktu sebagai penerapan kandungan QS. al-‘As}r. Setelah salat berjamaah siswa 

beristirahat kemudian melanjutkan materi pelajaran.  

Pada aspek kognitif kegiatan ini memberikan pengetahuan pada siswa tentang 

keutamaan shalat berjamaah, bersikap tertib dan rapi saat mengambil wudhu dan 

meletakkan alas kaki ditempat yang telah ditentukan dilanjutkan dengan memasuki 

masjid dengan berbaris rapi dan membentuk shaf shalat dengan bimbingan guru, 

dalam aspek psikomotorik dilanjutkan dengan kegiatan kultum setelah shalat untuk 

melatih keterampilan dan mental siswa agar percaya diri tampil berbicara 

menyampaikan pesan-pesan agama didepan banyak orang, dalam aspek afektif 
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kegiatan ini melatih kepekaan sosial siswa bagaimana mereka memperhatikan dan 

menghargai orang-orang di sekitarnya saat melaksanakan shalat berjamaah.22 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi QS. al-‘As}r di SDI Al Azhar 

34 Makassar. 

1. Faktor pendukung 

a. Internal 

Faktor internal yakni segala hal internal sekolah meliputi lingkungan dan 

orang-orang yang ada di dalamnya. Kegiatan-kegiatan positif yang di laksanakan, 

ditunjang dengan peraturan dan tata tertib yang diterapkan serta kondisi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah menjadi faktor utama implementasi nilai 

keimanan, amal saleh dan kedisiplinan, dalam QS. al-‘As}r di SD Islam Al-Azhar 34 

Makassar.23 

Diantara hal positif yang orang tua murid saksikan sendiri yakni: 

Kedisiplinan siswa yang dipantau langsung oleh guru di linkungan sekolah, 
misalnya dalam berdoa sebelum memasuki toilet, berwudhu, dan secara 
bergiliran menjadi imam shalat duha, apabila dalam pelaksanaan tersebut ada 
anak yang bermain-main atau melaksanakannya dengan tidak benar maka siswa 
di perintahkan untuk mengulang, begitupun pemantauan dalam hal lain seperti 
kebersihan, ketertiban dan sikap siswa.24  

SD Al Azhar dalam programnya sangat terlihat akan penekanan yang berkaitan 
dengan agama, hal ini terlihat dari pribadi masing-masing anak yang tenang, 
sopan dan menghargai baik guru maupun teman, melalui schedule pembelajaran 
yang telah diatur efektif, diawali dengan ikrar dan tadarus murid diajarkan untuk 
selalu mengingat Tuhannya dan mencintai Al-Qur’an, dilanjutkan dengan 
pembelajaran akademik, pribadi yang baik juga tercermin dari manusia yang 

                                                             
22 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
23 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019; Nursyamsu, 

Asisten Direktur Bidang Kepegawaian/Koordinator Keagamaan Sekolah Islam Al Azhar,Wawancara, 
Makassar 4 April 2019 

24 Vivi Arifin Sallatu, Pengurus Jam’iyah SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 30 

Agustus 2020. 
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menghargai waktu, terlihat saat azan dzuhur berkumandang maka anak-anak 
bersiap menuju masjid melaksanakan shalat.25 

b. eksternal 

Faktor pendukung eksternal yang dimaksud adalah segala faktor diluar sekolah 

meliputi lingkungan peserta didik dan orang tua, dalam hal ini orang tua peserta didik 

menjadi faktor pendukung utama dengan dibentuknya Jam’iyah SD Islam Al Azhar 

34 Makassar sebagai wadah perkumpulan orang tua siswa dalam berpartisipasi 

terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, termasuk dalam 

penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. al-‘As}r.26 

Beberapa manfaat yang dirasakan langsung oleh orang tua murid di rumah 

selama menyekolahkan anaknya di SDI Al Azhar 34 Makassar diantaranya: 

Masyaallah selama anak-anak saya sekolah di Al Azhar mulai dari TK sampai 

SMA, kedisiplinan, kesalehan dan akhlak semakin baik. 2 dari 3 anak saya sedari 

dini (sebelum baligh) dengan kesadaran dirinya sendiri sudah memakai hijab, 

dari kesalehan, setiap berbincang mereka selalu mengingat apa yang 

disampaikan guru agamanya di sekolah, untuk kedisiplinan mereka sudah 

bertanggung jawab dalam hal mengerjakan PR di rumah, adab dan akhlak 

mereka alhamdulillah ke 3 anak saya makin manis dan baik serta selalu bisa di 

nasihati dalam kebaikan.27 

2. Faktor penghambat 

a. Internal 

Dengan tata tertib yang tersusun sistematis dan partisipasi tenaga pendidik 

dan kependidikan serta seluruh stakeholder yang terlibat, hampir tidak ada yang 

                                                             
25 Iche Andriyani, Orang Tua Murid SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 30 Agustus 

2020. 
26 Nursyamsu, Asisten Direktur Bidang Kepegawaian/Koordinator Keagamaan Sekolah Islam 

Al Azhar,Wawancara, Makassar 4 April 2019 
27 Nur Kartika Sari, Orang Tua Murid SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 1 September 

2020 
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menghambat penerapan nilai-nilai positif dalam kandungan QS. al-‘As}r kecuali yang 

bersumber dari individu peserta didik itu sendiri.28 

b. Eksternal 

Diantara faktor yang menghambat dalam implementasi dan penanaman nilai-

nilai kedisiplinan dan amal saleh dalam QS. al-‘As}r kepada proses pembelajaran 

peserta didik adalah ketidak mampuan sekolah untuk mengontrol peserta didik secara 

penuh ketika kegiatan pembelajaran di sekolah sudah berakhir dan siswa sudah berada 

di lingkungan luar sekolah.29 Hal ini diakui sendiri oleh orang tua murid: 

Alhamdulillah apa yang diajarkan di sekolah otomatis terbawa ke rumah, akan 

tetapi saya sebagai orang tua merasa belum cukup mengajarkan pembiasaan 

disiplin sehingga terkadang anak menjadi tidak disiplin lagi padahal lingkungan 

rumah sangat mempengaruhi faktor tersebut, mengenai akhlak anak 

alhamdulillah baik namun hal ini juga berkaitan dengan karakteristik anak 

tersebut.30  

                                                             
28 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019 
29 Jamalullaili, Kepala SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 4 April 2019; Nursyamsu, 

Asisten Direktur Bidang Kepegawaian/Koordinator Keagamaan Sekolah Islam Al Azhar,Wawancara, 
Makassar 4 April 2019 

30 Iche Andriyani, Orang Tua Murid SDI Al Azhar 34 Makassar, Wawancara, 30 Agustus 

2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam upaya menerapkan kandungan QS al-‘As}r di SDI Al-Azhar 34 Makassar, 

yakni QS al-‘As}r disosialisasikan agar selalu dijadikan sebagai doa penutup 

dalam dalam pembelajaran peserta didik setiap harinya sehingga menjadi 

pengingat agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, selanjutnya dalam 

upaya saling berwasiat dalam kebenaran diadakan halaqah-halaqah yang 

melibatkan para guru dan karyawan setiap selesai menunaikan shalat jum’at di 

Mesjid SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. Upaya implementasi QS. al-‘As}r di SD 

Islam Al-Azhar 34 Makassar dimulai sejak siswa menginjakkan kaki di Sekolah 

ini pada pagi hari, siswa diwajibkan tiba di sekolah, pada jam 07:30 disambut 

oleh Mr dan Ms di depan pintu gerbang dan mengucapkan salam kemudian 

mencium tangan Ms dan Mr yang bertugas duty dihari tersebut. 

2. Indikator implementasi QS. al-‘As}r di SD Islam Al Azhar 34 Makassar, dilihat 

berdasarkan penerapan nilai yang terkandung dalam surah al-‘As}r diantaranya: 

nilai kedisiplinan, nilai keimanan, serta amal saleh dan wasiat dan nasehat 

kepada sesama, nilai-nilai tersebut tercermin dalam proses pembelajaran dan 

kegiatan di SD Islam Al Azhar 34 Makassar diantaranya: 

a. Briefing pagi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar (nilai kedisiplinan terhadap waktu) 

b. Duty pagi menyambut kedatangan siswa disertai tegur sapa dan 

mengucapkan salam dan mencium tangan guru. (nilai amal saleh dan saling 

berwasiat dalam kebenaran) 
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c. Salat duha bersama-sama di kelas (nilai keimanan dan amal saleh) 

d. Tadarus bersama di kelas (nilai keimanan dan amal saleh) 

e. Salat zuhur berjamaah di masjid sekolah (nilai disiplin waktu dan saling 

berwasiat dalam kebenaran) 

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi QS. al-‘As}r di SD Islam Al 

Azhar 34 Makassar, penerapan kandungan QS al-‘As}r didukung oleh internal 

sekolah yang menetapkan kegiatan dan tata tertib sekolah yang menekankan 

kedisiplinan terhadap waktu ditunjang dengan tenaga pendidik dan 

kependidikan di sekolah yang berpartisipasi aktif dalam membimbing peserta 

didik, adapun faktor penghambat penerapan nilai-nilai QS al-‘As}r adalah 

ketidak mampuan sekolah mengontrol siswa secara penuh setelah waktu 

pembelajaran di sekolah selesai dan siswa meninggalkan sekolah. 

B. Implikasi 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan nilai-nilai dalam kandungan 

QS. al-‘As}r dalam pembelajaran di SD Islam Al Azhar 34 Makassar, berdasarkan pada 

visi misi sekolah ini yang salah satunya secara tekstual menyebutkan “Mengawal dan 

membela Aqidah Islamiyah berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah”. Mengacu pada hal 

tersebut diantara sumbangsih yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah Islam Al Azhar Makassar sebagai sekolah yang mengedepankan nilai 

islami dalam sistem pendidikannya dan berlandaskan pada al-Qur’an, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan model kurikulum 

Qur’ani yang dapat diterapkan di sekolah. 
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2. Bagi Pendidik 

a. Sebagai salah satu sumber referensi dalam memberikan materi kepada siswa. 

b. Salah satu acuan yang dapat dipedomani dalam menyusun RPP (Rencana 

Pembelajaran) yang berdasarkan aturan K13, setiap termnya harus memuat 

aspek imtaq dengan menyebutkan ayat yang relevan dengan materi. 

c. Sebagai bahan informasi tentang relevansi ayat-ayat al-Qur’an terhadap 

tuntutan zaman, untuk lebih meningkatkan kualitas belajar mengajar 

terhadap siswa yang saat ini berada di era milenial. 

3. Bagi Peneliti 

Kegunaan penelitian ini selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Magister dalam bidang keagamaan, program studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 

Secara idealis penelitian ini juga berfungsi sebagai wadah sumbangan pemikiran 

peneliti dalam dunia pendidikan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu dari sekian 

banyak karya ilmiah yang lebih berintegritas dan kredibel untuk dijadikan sebagai 

referensi dalam upaya mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis al-Qur’an dan 

di sisi lain menonjolkan universalitas makna ayat-ayat al-Qur’an sebagai tuntunan dan 

pedoman hidup di era persebaran informasi yang serba cepat. 
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