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Abstrak: 

Alquran, sebagai landasan pendidikan Islam, memiliki kedudukan sebagai TDW·L�

al-dalalah. Sedangkan hadis, ada yang TDW·L al-dalalah dan ada yang zanni al-dalalah. 

Karena demikian halnya, maka yang harus dijadikan landasan utama atau perta-

ma dalam pendidikan Islam adalah Alquran, dimana di dalamnya banyak dite-

mukan ayat-ayat yang berkenaan dengan pentingnya belajar dan pembelajaran 

serta Alquran memuat metode-metode untuk memudahkan umat manusia me-

mahami ciptaan Allah swt. Ini merupakan esensi dari pendidikan Islam. Tulisan 

ini membahas petunjuk Alquran tentang belajar dan pembelajaran serta metode 

Alquran dalam belajar dan pembelajaran dengan menggunakan metode dialog/ 

diskusi. Ini sangat menarik untuk dikaji karena Alquran rupanya telah mengajar-

kan beberapa metode yang sangat moderen jauh sebelum dikembangkan oleh 

para ahli pendidikan dan psikologi seperti metode kisah, metode perumpamaan, 

metode keteladanan, metode praktek dan pengulangan, metode ibrah dan 

mDX·L]DK��serta metode targhib dan tarhib. 

Abstract: 

As the foundation of Islamic education, then the Quran has ranked as qath·i 

dalalah. while al-Hadith some are qath·L�GDODODK and some are zanni dalalah. Because 

of the case, so that Quran should be the main or first base in education, in which 

there are many verses found explaining about the importance of learning and 

teaching. The Quran also contains methods to facilitate mankind to understand 

the creation of God which is an essence of islamic education. This article discusses 

about the direction of Quran about learning and teaching, methods in Quran in 

learning and teaching and  dialogues/discussion method. It is very interesting to 

be investigated because Quran has taught several very modern methods before 

educationist and psychologists developing it such as story method, exemplary 

method, practice and repetition method, ¶ibrah and mau¶idzah method, targhib and 

tarhib method. 

Kata kunci: 

Petunjuk Alquran, Belajar, Pembelajaran 

MANUSIA merupakan makhluk Allah yang memiliki kelebihan dan keistimewaan 

dibanding makhluk Allah yang lain.1 Manusia diberikan potensi berupa akal untuk 

berpikir. Dengan potensi itu manusia diangkat sebagai khalifah Allah di muka bumi 

ini.2 Manusia dengan potensi akalnya dapat melakukan sebagai eksperimen, menga-

nalisis, merenungkan, menunjukkan alasan-alasan, membuktikan sesuatu, menggo-

long-golongkan, membandingkan, menarik kesimpulan, dan membahas secara rea-

litas3 terhadap permasalahan yang mengharuskan ia berpikir. Dalam proses berpikir 
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atau bernalar merupakan bentuk kegiatan manusia untuk mendapatkan pengetahuan 

dan ini dapat dikatakan sebagai bentuk proses belajar dan pembelajaran. 

Proses belajar dan pembelajaran sebuah keharusan bagi manusia dalam kehidu-

pan. Berbagai fenomena yang terjadi di alam raya ini akan terungkap kepermukaan 

bila dilakukan dengan jalan belajar. Belajar dalam pengertian ini tentunya dalam 

pengertian yang luas, pembacaan terhadap fenomena alam dan realitas sosial masya-

rakat akan memberikan implikasi positif dengan lahirnya berbagai penemuan dalam 

bentuk ilmu pengetahuan berupa ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu jiwa 

dan ilmu kesehatan dll. Kesemuanya ini merupakan hasil kegiatan belajar dan pem-

belajaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia semakin menyadari 

dirinya untuk belajar, semakin banyak pengetahuan yang dimilkinya. Potensi yang 

ada pada diri manusia jika dikembangkan dengan belajar akan melahirkan peradaban 

besar bagi kemaslahatan pada manusia itu sendiri. 

Belajar dan pembelajaran sudah berjalan pada zaman Nabi Muhammad saw., 

dengan kata lain bahwa pendidikan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad 

saw. Proses pendidikan Islam berjalan seiring dengan usaha Nabi saw. mengem-

bangkan agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan kebutuhan pokok ba-

gi setiap muslim dan pada prinsipnya kajian atas konsep pendidikan Islam akan 

membawa pada konsep syariat agama karena bagaimanapun, agamalah yang harus 

menjadi akar pendidikan. 

Dari segi sifat dan coraknya, ilmu pendidikan Islam dapat dibagi menjadi em-

pat bagian. Pertama, ilmu pendidikan Islam yang bercorak normatif, yaitu kajian ilmu 

pendidikan yang berbasis pada ajaran yang terkandung dalam Alquran dan hadis. 

Kedua, ilmu pendidikan yang bercorak filosofis, yaitu kajian pendidikan yang berbasis 

pada penalaran mendalam yang dilakukan para sarjana muslim. Ketiga, ilmu pendi-

dikan Islam yang bercorak historis empirirs, yaitu kajian pendiddikan Islam yang 

bertumpu pada informasi yang tercatat dalam sejarah dan dapat dilacak akar-akar-

nya, dan keempat ilmu pendidikan Islam yang bercorak implikatif, yakni kajian pendi-

dikan Islam yang bertumpuh pada sistem dan cara penerapannya.4 

Keempat sifat dan corak ilmu pendidikan Islam tersebut di atas sangat penting 

untuk dikaji secara bersamaan, namun yang harus dijadikan fokus utama adalah sifat 

dan corak normatifnya yang berumpu pada Alquran dan hadis, karena ia merupakan 

landasan utama dalam pendidikan Islam.5 Bila pendidikan tidak berlandaskan pada 

Alquran dan hadis, bukan pendidikan Islam namanya. 

Sebagai landasan pendidikan Islam, Alquran memiliki kedudukan sebagai TDW·L�

al-dalalah. Sedangkan hadis, ada yang TDW·L� DO-dalalah dan ada yang zanni al-dalaalah. 

Karena demikian halnya, yang harus dijadikan landasan utama atau pertama dalam 

pendidikan Islam adalah Alquran, dimana di dalamnya banyak ditemukan ayat-ayat 

yang berkenaan dengan pentingnya belajar dan pembelajaran serta Alquran memuat 

metode-metode untuk memudahkan umat manusia memahami ciptaan Allah swt. Ini 

merupakan esensi dari pendidikan Islam. 
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Dengan merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka diperlukan upaya 

penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan pentingnya belajar 

dan pembelajaran, serta metode yang digunakan Alquran dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Untuk itu permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan dalam 

tulisan ini adalah bagaimana petunjuk Alquran tentang belajar dan pembelajaran dan 

bagaimana metode Alquran dalam proses belajar dan pembelajaran. 

PETUNJUK ALQURAN TENTANG BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

Istilah belajar adalah sebagai upaya perubahan tingkah laku dengan serangkai-

an kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain, belajar sebagai kegiatan psikofisik untuk menuju perkembangan 

pribadi seutuhnya. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran adalah usaha kon-

dusif agar langsung berlangsung kegiatan belajar dan menyangkut transfer of knowled-

ge, serta mendidik.6 Dengan demikian, belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya merupakan interaksi edukatif yang 

memiliki norma-norma. 

Istilah belajar dan pembelajaran dapat diartikan sebagai konsep taklim dan 

Islam. TakOLP�EHUDVDO�GDUL�NDWD�¶DOODPD��\XDOOLPX��WD·OLPDQ. Istilah taklim pada umum-

nya berkonotasi dengan tarbiyah, tadris, dan ta·dib,7 meskipun bila ditelusuri secara 

mendalam maka istilah tersebut akan terjadi perbedaan makna. Perintah untuk 

taklim banyak dalil yang menjelaskannya, baik dari sumber Alquran maupun hadis 

Nabi Muhammad saw. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang 

menuntut ilmu pengetahuan, perbedaan orang yang belajar dengan yang tidak, atau 

melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw., pentingnya menuntun ilmu pengetahuan 

sekalipun sampai ke negeri Cina. 

Khusus dalam pendidikan Islam, Alquran menjadi sumber normatifnya. Berda-

sarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa belajar dan pembelajaran akan ditemu-

kan dalil-dalilnya dari Alquran yang berkenaan dengan petunjuk Alquran tentang 

pentingnya belajar dan pembelajaran: 

Perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan dalam QS al-¶Alaq/96: 1-5  

�Ì¢ÈÂÌºë¦��Êª�Êö ÌÇ��ÈîÊË¥È°�ÄÊÀ�ó¦��ÈêÈôÈ»��Î���ÈêÈô È»��ÈÀ¢ÈÈÌû ÊÌ¦��ÌúÊ÷��ÇêÈôÈß��Ï���Ì¢ÈÂÌºë¦��Èî�¥È°ÈÂ��É¿ÈÂ ÌïÈ�Ì¦��Ð��ÄÊÀ�ó¦��Èö�ôÈß��ÊöÈôÈìÌó Êª�
�Ñ���Èö�ôÈß��ÈÀ¢ÈÈÌû ÊÌ¦�¢È÷��ÌÈC��ÌöÈôÌàÈº���Ò� 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dan 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.8 

Ayat di atas, mengandung pesan ontologis tentang belajar dan pembelajaran. 

Dalam hal ini, nabi Muhammad Saw, yang ummi (buta huruf aksara) melalui ayat 

tersebut. Ia diperintahkan untuk belajar membaca. Yang dibaca itu obyeknya 

bermacam-macam, dan ayat-ayat yang tertulis (ayat al-TXU·DQL\DK), dan ada pula ayat-

ayat yang tidak tertulis (ayat al-kawniyah). 
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Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-ayat TXU·DQL\DK, 

dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak dan semacamnya. 

Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat kawniyah, dapat 

menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan semacamnya. Dapat 

dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari ayat-D\DW� TXU·DQL\DK� GDQ� NDZQL\DK��

harus diperoleh melalui proses belajar membaca. 

Timbul pertanyaan, mengapa kata LTUD· atau perintah membaca sederatan ayat 

di atas terulang dua kali yakni pada ayat 1 dan 3. Jawabannya antara lain menurut M. 

Quraish Shihab bahwa perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar ten-

tang sesuatu yang belum diketahui, sedang yang kedua perintah untuk mengajarkan 

ilmu kepada orang lain.9 Ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan pem-

belajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dan memfungsikan segala kompo-

nen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut 

diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu 

tersebut, dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut. 

QS An-Nahl (16): 78 berbicara tentang komponen pada diri manusia yang harus 

digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran: 

�ôª ö� øÓô÷� ôí� ô� ô¼ ø�ô÷� ôí� ôÊ øäÍ øß�� õâ õÜôß� ôÞ ôÌ ô� ôí�ñ�� øô ô·� ôåî õäôà øÌô��ôû� øâ õÜö�� ôì Iãõ�� öåî õÄõ��æ ö÷ã�â õÜ ô� ô® ø§ô��õ ÷� ôí� ôåí õ® õÜ ø̧ ô�� øâ õÜIà ôÌôß�ô�
���� 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui  sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.10 

Ayat di atas mengisyaratkan adanya tiga komponen yang terlibat dalam teori 

pembelajaran, yaitu: al-VDP·D, al-bashar dan al-IX·DG. Secara leksikal, kata al-VDP·D ber-

arti telinga yang fungsinya menangkap suara, memahami pembicaraan, dan selain-

nya. Penyebutan al-sama dalam Alquran seringkali dihubungkan dengan penglihatan 

dan qalbu, yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu 

dalam kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam QS Al-

Isra (17): 36; QS al-0X·PLQXQ�����������46�DV-6DM·GDK���������GDQ�46 al-Mulk (67): 23. 

Mengenai kata al-bashar yang berarti mengetahui atau melihat sesuatu, diiden-

tikkan pemaknaannya dengan term UD·D yakni melihat. Banyak ayat Alquran yang 

menyeru manusia untuk melihat dan merenungkan apa yang dilihatnya. Hal ini da-

pat ditemui misalnya dalam QS al-$·UDI� ����� �����46 Yunus (10): 101; QS al-Sajadah 

(32): 27 dan selainnya. Sedangkan al-IX·DG adalah nama lain dari kata qalbu. Al-IX·DG 

atau al-qalb merupakan pusat penalaran yang harus difungsikan dalam kegiatan 

belajar dan mengajar. Ayat-ayat yang menyebutkan kata tersebut misalnya; QS al-Haj 

(22): 46; QS al-Syuara (26): 192-194; dan QS Muhammad (47): 24. 

Kaitannya dengan uraian di atas, Dawan Rahardjo menyatakan bahwa agaknya 

pendengaran, penglihatan dan kalbu (al-fuad) adalah alat untuk memperoleh ilmu 

dalam kegiatan belajar, dan dapat dikembangkan dalam kegiatan pengajaran.11 Keti-

ga komponen telah disebutkan, yakni al-sama, al-bashar, dan al-fuad merupakan alat 
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potensial yang dimiliki manusia untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran. 

Kaitan antara ketiga komponen tersebut adalah bahwa pendengaran bertugas 

memelihara ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dari hasil belajar dan pembela-

jaran, penglihatan bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambahkan 

hasil penelitian dengan mengadakan pengkajian terhadapnya. Hati bertugas member-

sihkan ilmu pengetahuan dari segala sifat yang jelek. Yang terakhir ini, berkaitan 

dengan teori belajar dan pembelajaran dalam aspek aqidah dan akhlak. 

QS Luqman (31): 17-19 tentang pemantapan aqidah dan akhlak dalam belajar 

dan pembelajaran: 

�ÉøÌó¦�ÊúÈß�ÈþÌû¦ÈÂ� Ê»ÂÉÂÌàÈøÌó Êª� ÌÂÉ÷Ì¢ÈÂ�È̈ È��Ðó¦� ÊöÊëÈ¢��ÈYÉ¥� È®�Ê°�É÷É Ì�¦�
Ê¿ÌÄÈß� ÌúÊ÷� ÈîÊóÈ̄ ��ÀÊ¤� ÈîÈ¥¢ÈÏÈ¢�¢È÷��ÈôÈß�Ì ÊP ÌÏ¦ÈÂ�ÊÂ Èðü�ÎÔ��
� Ç°�É¼Èç� Ç¾¢È¬ÌÉq� �òÉï� �¤ÊÉy� È��È�M¦� �ÀÊ¤�Å¢·ÈÂÈ÷� ÊµÌ°È Ì�¦� Ê?� ÊÊÌÈd� È�ÈÂ� Ê²¢�üôÊó� È½�¾È»� ÌÂÊËàÈÐÉ«� È�ÈÂ�ÎÕ��� Ê?� Ì¾ ÊÐÌë¦ÈÂ

�È¢��ÀÊ¤� ÈîÊ«Ì�ÈÏ�ú Ê÷� ÌÒÉÔÌã¦ÈÂ� ÈîÊ� ÌÌÈ÷�ÊZÊøÈÌk¦� É©Ì�ÈÐÈó� Ê©¦È� ÌÏÈ Ì�¦� ÈÂ Èðû�ÎÖ� 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi mem-

banggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Se-

sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.12 

Para pakar pendidikan sepakat bahwa QS Luqman (31): 12-19 adalah ayat 

berbicara tentang pendidikan. Dalam ayat 12-16 berbicara tentang pendidikan aqidah 

yang dimulai dengan pengajaran tentang keEsaan Allah. Kemudian pada ayat 17 

yang dikutip di atas, berkenaan dengan pengajaran shalat13 disertai anjuran untuk 

menyuUXK�NHSDGD�\DQJ�PD·UXI�GDQ�PHQFHJDK�NHPXQJNDUDQ��'HQJDQ�D\DW-ayat terse-

but, dipahami bahwa usaha yang pertama kali harus dilakukan dan diajarkan kepada 

peserta didik dalam proses pendidikan setelah masalah aqidah yang meliputi ibadah, 

adalah masalah akhlak, yakni sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. 

Luqman mengajar anaknya dengan bentuk nasihat. Ia berkata: wahai anakku, 

janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu yakni mukamu dari manusia siapa-

pun dia, dan bila engkau melangkah janganlah engkau angkuh, tetapi berjalanlah 

dengan lembut dan penuh wibawa. Bersikap sederhanalah dalam langkahmu, jangan 

tergesa-gesa. Lunakkanlah suaramu sehinnga tidak terdengar kasar seperti keledai, 

sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai karena awalnya siulan yang 

tidak menarik dan akhirnya terikan nafas yang buruk. 

Dapat dirumuskan bahwa ayat 18 di atas mengandung nilai-nilai pendidikan 

dalam aspek akhlak, yakni larangan bersikap sombong, karena kesombongan dan 

keangkuhan adalah salah satu sikap jelek yang dibenci Allah swt. Selanjutnya, pada 

ayat 19 terdapat perintah untuk bersikap sederhana dalam berbicara dan bertindak, 

karena kesederhanaan adalah akhlak yang baik dan merupakan salah satu ciri orang 
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yang beriman, sebagaimana Rasulullah Saw., menjadi teladan utama dan paling 

mulia akhlaknya yang ditegaskan oleh Allah swt., dalam QS al-Ahzab (33): 21 dan QS 

al-Qalam (68).  

Tujuan pembentukan penanaman aqidah dan pembentukan akhlak al-mahmudah 

merupakan bagian yang sangat urgen dalam pendidikan Islam. Sekaitan dengan ini, 

al-Saybani menyatakan antara lain bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah 

membantu pembentukan akhlak yang mulia.14 Karena itu, internalisasi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam proses pembelajaran terutama dalam aspek aqidah, ibadah, 

dan akhlak menjadi sesuatu hal yang mendasar dan sekaligus merupakan kewajiban 

bagi setiap muslim. 

QS al-Nahl (16): 125 kewajiban tentang belajar dan pembelajaran 

�ôî õë� ôÚI� ô� Iå ö�� õæ ố ø£ô�� ôò öë�ò ö�Iß� ö��â õì øß ö©� ô� ôí� ö� ôè ố ô¤ øß�� ö� ôÈ öË øî ôä øß� ôí� ö� ôä øÜ ö¤ øß� ö�� ôÚ ö÷� ô� öÞôö� ô³�ð ößö�� õÉ ø©��� õâ ôà øËô�
�õä øß� ö�� õâôà øËô�� ôî õë ôí� öê öàô ö� ô³�æ ôË� IÞ ô¿�æ ôä ö�� ôæó öªô� øì�úûþ� 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.15 

Sebenarnya, perintah untuk belajar dapat dilihat kembali dalam khitab Allah 

swt. tentang perintah ber-iqra·�VHEDJDLPana yang telah dikutip terdahulu, dan perin-

tah untuk mengajar dapat pula dilihat kembali QS an-Nahl (16): 78 yang juga telah 

dikutip. Sedangkan dalam praktiknya, dapat disimak kembali dalam QS Luqman 

(31): 12-19 yang juga telah dikutip dalam uraian lalu. Pada hakikatnya, ayat-ayat ter-

sebut berkenaan dengan kewajiban belajar dan mengajar melalui proses pendidikan. 

Khusus untuk QS an-Nahl (16): 1245 di atas, adalah berkenaan dengan kewajib-

an belajar dan pembelajaran serta metodenya. Dalam ayat ini, Allah swt. menyuruh 

dalam arti mewajibkan kepada Nabi Muhammad saw. dan umatnya untuk belajar 

dan mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik (hiya ahsan). 

Dari ayat ini, dapat dikolerasikan dengan metode belajar dan pembelajaran berdasar-

kan konsep TXU·DQL� 

METODE ALQURAN DALAM BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

Metode adalah al-manhaj atau al-wasilah, yakni sistem atau pendekatan serta 

sarana yang digunakan untuk mengantar kepada suatu tujuan. Dalam QS al-Maidah 

(5): 35 Allah swt., berfirman: 

�øÔõ�� øâ õÜIàôÌ ôß� öê öàô ö� ô³�ò öÓ�ø�íõª öë� ô� ôí�ô� ôàô ö³ ôî øß�� öêôôßö��ø�îõÐô� ø�� ôí�ô ÷��ø�îõØI���ø�î õè ôã�� ôæó ö¬Iß��� ôìJóô��� ôó� ôåî õ¤ öà�üþ� 
... dan carilah metode/sarana yang menekatkan diri pada-Nya dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. 

Implikasi dari ayat di atas dan kaitannya dengna belajar dan pembelajaran ber-

muara pada pentingnya penggunaan metode menghantarkan tercapainya tujuan pen-

didikan yang islami sebagaimana yang dicita-citakan. Sehubungan dengan hal ini, 

penulis akan menjelaskan metode-metode Alquran serta belajar dan pembelajaran, 

sebagai berikut: 
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Metode Dialog/Diskusi 

Metode diskusi16 dapat diartikan sebagai jalan untuk memecahkan suatu per-

masalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati 

kebenaran dalam proses belajar dan pembelajaran akan dapat merangsang peserta di-

dik untuk berfikir sistimatis, kritis dan bersikap demokratis dalam menyumbangkan 

pikiran-pikirannya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Metode ini memberikan 

keleluasan dan keberanian kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. 

Metode ini disebut pula metode  hiwar yang meliputi  dialog khitabi (bertanya dan lalu 

menjawab); dialog deskriptif dan dialog naratif (menggambarkan dan lalu mencer-

mati); dialog argumentatif (berdiskusi lalu mengemukakan alasan kuat); 

Metode Kisah 

Metode kisah disebut pula metode kisah yakni cara mendidik dengan mengan-

dalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan (message/ 

informasi) dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Alquran dan hadis.17 Salah satu 

metode yang digunakan Alquran untuk mengarahkan manusia (peserta didik) ke 

arah yang dikehendakinya adalah dengan menggunakan cerita (kisah). Misalnya saja, 

kisah nabi-nabi disebutkan dalam Alquran untuk memberikan kekuatan psikologis 

kepada peserta didik, dalam artian bahwa; dengan mengemukakan kisah-kisah nabi 

(nabawi) kepada peserta didik, mereka secara psikologis terdorong untuk menghadir-

kan kisah para nabi tersebut sebagai uswah (suri tauladan). 

Metode Perumpamaan 

Metode ini disebut metode amstal,18 yakni cara mendidik dengan memberikan 

perumpamaan, sehingga mudah memahami suatu konsep. Perumpamaan yang di-

ungkapkan Alquran memiliki tujuan psikologi edukatif, yang ditunjukkan oleh keda-

lam makna dan ketinggian maksudnya. Dampak edukatif dari perumpamaan 

Alquran diantaranya adalah; mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang 

diumpamakan; mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan 

mental peserta didik. 

Metode Keteladanan 

Metode ini disebut SXOD�PHWRGH�´meniruµ�\DNQL�VXDWX�PHWRGH�SHQGLGLNDQ�GDQ�

pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada pe-

serta didik. Dalam Alquran, kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah19 yang 

kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti teladan yang 

baik. Metode keteladanan adalah suatu metode pembelajaran dengan cara pendidik 

memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik agar ditiru dan dilak-

sanakan. 

Metode Praktik dan Pengulangan 

Metode ini, disebut pula metode praktek dan pengulangan yakni suatu metode 

pendidikan dan pembelajaran dengan cara pendidik memberikan ulangan.20 Misal-
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nya, latihan praktik salat dan atau dalam bentuk final semester. Untuk menguasai sua-

tu materi pendididkan secara praktis diperlukan latihan-latihan teratur dan berulang-

ulang. Dengan latihan teratur, maka pengetahuan dan keterampilan tertentu tidak 

saja dapat dikuasai secara sempurna tetapi juga selalu siap untuk dipergunakan. 

Metode IEUDK�GDQ�0DX·L]KDK 

Metode ini disebut pula metode nasihat21 yakni suatu metode pembelajaran 

dengan cara pendidik memberikan motivasi. Metode ibrah dan atau PDX·L]KDK (nasi-

hat) sangat efektif dalam pembentukan keimanan, mempersiapakan moral, spiritual 

dan sosial peserta didik. Nasihat dapat membukakan mata peserta didik terhadap 

hakekat sesuatu, serta memotivasinya untuk bersikap luhur, berakhlak mulia dan 

membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. 

Metode Targhib dan Tarhib 

Istilah targib dan tarhib22 dalam Alquran berarti ancaman atau intimidasi me-

lalui hukuman yang disebabkan oleh suatu dosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ia 

juga dapat diartikan sebagai ancaman Allah melalui penonjolan salah satu sifat ke-

agungan dan kekuatan Ilahiah agar peserta didik teringat untuk tidak melakukan ke-

salahan. Metode ini telah digunakan oleh masyarakat secara luas, orang tua terhadap 

anaknya, pendidik terhadap peserta didik. Bahkan Alquran ketika menggambarkan 

surga dengan kenikmatannya dan neraka dengan segala siksanya menggunakan 

metode ini.23 

SIMPULAN 

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimak-

sud belajar dan pembelajaran menurut petunjuk Alquran adalah aturan dalam proses 

kegiatan belajar dan pembelajaran berdasarkan dalil-dalil yang mengacu pada inter-

pretasi ayat-ayat Alquran. Dalil-dalil yang berkenaan dengan ini adalah QS al-Alaq 

(96): 1-5 yang berbicara tentang perintah belaajar dan pembelajaran; QS al-Nahl (16): 

78 yang berbicara tentang komponen pada diri manusia yang harus difungsikan da-

lam kegiatan belajar dan pembelajaran; QS Luqman (31): 17-19 yang berbicara tentang 

pemantapan aqidah dan akhlak dalam kegiatan belajar dan pembelajaran; QS al-Nahl 

(16): 125 dan selainnya yang kewajiban belajar dan pembelajaran serta metode-

metode yang digunakan. 

Sebagai pembelajar (pendidik) diharapkan dapat mengetahui dan memahami 

Alquran dan metodenya dalam proses belajar dan pembelajaran untuk memudahkan 

menguasai materi pembelajaran dan dengan sendirinya dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaraan secara maksimal.  
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