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ABSTRAK 

Muhammad Wafi Abdillah,1710110031,Metode Pendidikan 

Islam Dalam QS. An Nahl Ayat 125 (Telaah Kitab Tafsir Al Misbah 

Karya Quraish Shihab).Skripsi. Fakultas Tarbiyah, Prgram Studi 

Pendidikan Agama Islam (IAIN) Kudus 2021. 

Metode pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan 

setiap zamannya. Al Qur’an sebagai pedoman dan rujukan utama umat 

Islam selalu memberikan solusi dari  permasalahan manusia, termasuk 

pendidikan diantaranya QS. An Nahl ayat 125. Kemudian di tafsirkan 

oleh para mufassir diantara kitab tafsir Tafsir Al Misbah karya 

Quraish Shihab. Tujuan  penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

Metode Pendidikan Islam Dalam QS An Nahl Ayat 125 berdasarkan 

kitab Tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab dan relevansinya dengan 

metode pendidikan Islam di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini 

adalah library research (penelitian kepustakaan). Dan menggunakan 

pendekatan hermeneutika. Kemudian tehnik pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah tehnik dokumentasi dan analisis-deskriptif.. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam QS An 

Nahl ayat 125 berdasarkan Tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab 

terdapat 3 metode pendidikan Islam, yaitu hikmah, mau’idzah, dan 

jidal. Pertama Metode Hikmah yaitu dialog dengan kata-kata bijak 

sesuai dengan tingkat kepandaian yang digunakan terhadap 

cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi. Kedua Metode 

mau’idzah yaitu memberikan nasihat dan perumpamaan yang 

menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan, digunakan terhadap 

kaum awam. Ketiga Metode jidal/perdebatan dengan cara yang 

terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari 

kekerasan dan umpatan. Dianjurkan digunakan terhadap kaum kritis. 

Kemudian, Relevansi metode pendidikan Islam dalam QS An Nahl 

ayat 125 berdasarkan Kitab Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab 

terhadap metode pendidikan Islam di Indonesia yaitu berkaitannya 

unsur dalam pemilihan dan penggunaan metode yang memperhatikan 

kondisi dari sasaran atau audiencenya. Metode hikmah memiliki 

kemiripan dengan metode bandongan dan teladan. Metode Mau’idzah 

memiliki kemiripan dengan metode ceramah. Metode Jidal memiliki 

kemiripan dengan metode diskusi dan tanya jawab. 
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