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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Allah SWT menurunkan Al-Qur`an kepada umat manusia melalui perantara 

Nabi Muhammad SAW yang bertujuan sebagai pedoman hidup, supaya manusia 

menjalankan kehidupannya sesuai yang Allah dan Rasul ajarkan. Pembahasan 

dalam Al-Qur`an tidak hanya seputar persoalan keyakinan (aqidah), akan tetapi 

persoalan akhlakpun diuraikan secara terperinci. Sebagai contoh ayat-ayat Al-

Qur`an yang mengatur persoalan etika dalam bertutur kata diuraikan dengan kata 

qaulan (Perkataan), bagaimana cara bertutur kata yang baik, benar, mudah 

dipahami, perkataan yang memuliakan, lemah lembut dan masih banyak lagi 

jenis-jenisnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kejadian kurangnya pengetahuan 

orangtua maupun guru dalam mendidik anak. Diantaranya Kusuma (2018, hal. 1) 

menyebutkan ada video orangtua memarahi anak dan memaksanya belajar, video 

tersebut tidak hanya mempertontonkan orangtua yang memarahi anak, tetapi juga 

memperlihatkan sederet foto berisi curhatan anak-anak yang kesal, dan hal-hal 

yang tidak disukainya, seperti melihat orangtuanya bertengkar, ayahnya memukul 

saat ia nakal, hingga nenek yang membanding-bandingkan dengan anak-anak lain. 

Sedangkan Jati (2021, hal. 1) menjelaskan ada seorang guru perempuan terlihat 

marah kepada para murid-muridnya, ia pun melempar salah satu muridnya dengan 

marah. Setelahnya, guru tersebut kembali memarahi muridnya dan mendorongnya 

untuk meninggalkan kelas. Adapun guru lain yang berada di kelas yang sama 

terlihat tak peduli dengan apa yang terjadi. Dari dua kejadian tersebut dapat 

membuktikan bahwa, banyak sekali masalah yang mengakibatkan kesalahan 

dalam mendidik seorang anak. Dalam mendidik seorang anak harus didasari 

dengan perkataan yang baik, agama Islam selalu mengajarkan bahwa perkataan 

yang baik merupakan suatu dasar dari akhlak seorang muslim. Orangtua maupun 

guru harus mempunyai etika dan teknik dalam memilih kata ketika berbicara 

dengan seorang anak, hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam hal 

menyampaikan sebuah pesan, baik itu dalam suasana formal maupun non formal. 

Perkataan yang baik merupakan sebuah cara dalam menjaga keluarga dari dari 

https://www.suara.com/tag/memarahi-anak
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perbuatan yang buruk, karena orangtua harus mampu mendidik anaknya secara 

baik supaya mampu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Allah swt 

berfirman dalam surat At-Tahrim [66]: 6. 

                         

                          

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga anggota keluarga dari perbuatan 

yang jelek merupakan kewajiban. Artinya mereka diperintahkan untuk menjaga 

diri dan keluarganya agar tidak melakukan berbagai keburukan dan pelanggaran 

yang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan 

mereka pada neraka. Maka cara yang paling tepat untuk dapat memenuhi perintah 

tersebut adalah dengan mendidik anak dan keluarga berdasarkan ajaran Islam. 

Sudah menjadi fiṭraħ dari setiap manusia yang sudah berkeluarga senantiasa 

mendambakan seorang anak. Anak yang lahir akan disambut dengan sukacita, 

seorang istri bahagia merasa dinobatkan menjadi ibu, suatu kebanggaan yang 

sangat mulia seorang suami merasa seakan sempurna ketika dipanggil ayah. 

Kebahagiaan ini akan senantiasa bertambah jika anak tumbuh sehat dan mampu 

menunjukkan prestasi yang sesuai dengan harapan ayah dan ibunya. Anak 

merupakan aset bagi orangtua dan ditangan orangtua anak-anak tumbuh dan 

menemukan jalan-jalannya. 

Menurut Wahib (2015, hal. 2) posisi keluarga mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan 

fungsi keluarga itu bersifat fundamental, karena keluarga merupakan wadah 

pembentukan watak dan akhlaq yang pertama bagi anak. Dalam sebuah keluarga, 

peran seorang ayah sangatlah berpengaruh sehingga apabila seorang ayah tidak 

memperhatikan pendidikan anaknya, maka masa depan seorang anak akan 

terancam. Sehingga setelah dewasa seorang anak akan mempunyai Akhlaq yang 

buruk, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak merupakan aset terbesar yang 
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dimiliki orangtua, anak juga merupakan anugerah dari Allah yang diberikan 

kepada kedua orangtua. Kehadiran seorang anak yang baik akan membuat 

orangtua merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan kegembiraan dalam 

mengarungi bahtera kehidupan. Semua itu akan diperoleh tatkala anak 

mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi jika anak tidak mendapatkan 

pendidikan yang baik maka orangtua akan kecewa dengan tingkah laku anaknya 

yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. 

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah yang sangat besar bagi kedua 

orangtua. Oleh karena itu, orangtua seharusnya memperhatikan kebutuhan dan 

perkembangan anak-anaknya, supaya mereka tumbuh menjadi anak yang sehat 

jasmani maupun rohani, dan mempunyai akhlaq yang baik serta mempunyai 

intelegensi yang tinggi. Saat seorang anak tumbuh dan berkembang, ia begitu 

lincah dan memikat, orangtua pasti sangat mencintai dan bangga kepadanya. 

Namun sangat banyak para orangtua yang belum menyadari bahwa sesungguhnya 

dalam diri anak terjadi perkembangan potensi yang kelak akan berharga sebagai 

sumber daya manusia. Banyak orangtua yang salah mendidik, sehingga 

perkembangan fisik yang cepat di era modern ini tidak diiringi dengan 

perkembangan mental dan spiritual yang benar kepada anak, sehingga banyak 

prilaku kenakalan-kenalakan ketika sudah menjadi remaja.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus peneliti yaitu mengkaji ayat-ayat 

qaulan dalam Al-Qur`an. Setelah peneliti mengkaji dan menemukan hasil 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan qaulan dalam Al-Qur`an, maka hasil 

penelitian ini dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran PAI. Klasifikasi qaulan di dalam 

Al-Qur`an dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu: perintah, larangan, dan berita. Namun 

pada kajian ini penulis hanya mengkaji bentuk ujaran perintah saja. Adapun kata 

qaulan yang dimaksud, terdiri dari enam kata yaitu: pertama, qaulan sadida, 

kedua qaulan ma’rufa, ketiga, qaulan layyina, keempat, qaulan baligha, kelima, 

qaulan karima keenam, qaulan maisura. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan anak 

yang memiliki akhlaq baik, diperlukan pendidikan yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Dalam Al-Qur`an banyak sekali penjelasan mengenai bagaimana cara 
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orangtua mendidik anak supaya menjadi anak yang shaleh, terutama dalam hal 

ucapan orangtua yang akan menjadi dasar ketika mendidik seorang anak. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsep qaulan dalam Al-Qur`an, yang 

dikemas dalam sebuah judul: Konsep Qaulan Dalam Al-Qur`an dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah  

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka peneliti merasa perlu merumuskan apa yang menjadi permasalahannya. 

Adapun rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Konsep 

Qaulan dalam Al-Qur`an dan Implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. 

Sedangkan rumusan masalah secara khusus pada penelitian ini, meliputi: 

1.2.1 Bagaimana penafsiran para ahli terhadap konsep qaulan dalam Al-Qur`an? 

1.2.2 Bagaimana implikasi makna konsep qaulan dalam Al-Qur`an terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh 

gambaran mengenai konsep qaulan dalam Al-Qur`an dan Implikasinya terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Agar lebih jelas target yang dicapai, maka peneliti perlu merinci tujuan umum 

di atas pada tujuan khusus sebagai target yang harus dicapai oleh penelitian ini. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penafsiran para ahli terhadap konsep qaulan dalam Al-

Qur`an. 

b. Untuk mengetahui implikasi makna akhlak pelajar dalam Al-Qur`an terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, 

berupa gambaran mengenai cara berkomunikasi yang baik terhadap anak. 
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Deskripsi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan langkah-langkah bagaimana seharusnya akhlak seorang siswa 

dalam mencari ilmu.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti: 

a. Bagi civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk bahan ajar perkuliahan serta dapat 

dijadikan pandangan bagaimana seorang dosen terhadap mahasiswa maupun 

mahasiswa terhadap dosen. 

b. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

masih terkait dengan etika komunikasi verbal dalam Islam. 

c. Bagi seorang pelajar, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan 

pemahaman mereka mengenai cara komunikasi yang baik sesuai ajaran agama 

Islam.  

d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan rujukan 

dalam memahami konsep komunikasi verbal dalam Al-Qur`an. 

e. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya 

ilmiah sekaligus menjadi acuan dan refleksi untuk mengaplikasikan dalam 

dunia pendidikan. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

1.5.1 Bab I Pendahuluan, dalam bab ini mengemukakan pendahuluan, yang di 

dalamnya terdapat latar balakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Agar bisa 

dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan 

mengantarkan peneliti pada bab berikutnya. 

1.5.2 BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini dijelaskan pengertian konsep 

pendidikan Islam, strategi komunikasi dalam Agama Islam, kewajiban 

orangtua terhadap anak, dan PAI di lembaga formal Indonesia. 
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1.5.3 BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang pendekatan 

penelitian, metode penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, dan 

tekhnik analisis data. 

1.5.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan mengenai 

hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan implikasinya terhadap 

pendidikan agama Islam di sekolah. 

1.5.5 BAB V Simpulan dan Rekomendasi, berisi tentang penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil 

penulisan mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan 

saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penulisan karya 

ilmiah ini. 

 

 


