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Suroh Al-Ma’arij 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam surah Al-Ma’arij ayat 19-29. Ada dua pertanyaan 

yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: apa nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam Qs. Al-Ma’arij ayat 19-29? Dan bagaimana urgensi nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam Qs. Al-Ma’arij ayat 19-29 bagi 

manusia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah Penelitian Kepustakaan (Library 

Reseach) dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah.  

Adapun  temuan penelitian ini adalah Al-Qur’an sebagai sumber utama 

dan sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama dalam pendidikan akhlak. 

Banyak sekali norma-norma yang harus dijalankan dalam kehidupan ini. Dalam 

Qs. Al-Ma’arij terdapat beberapa pendidikan akhlak, diantaranya: jangan berkeluh 

kesah, dan jangan lah berbuat kikir. Untuk menghindari kedua sifat tercela diatas 

(berkeluh kesah dan kikir) didalam surah Al-Ma’arij kita diperintahkan untuk: 

Mendirikan sholat pada waktunya, tunaikan zakat dan bersedekah, beriman 

kepada hari akhir, takut dengan azab ALLAH SWT, dan menjaga kehormatan.  
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 دتجري

يمحر  ة: زيإلسم  
تدريس اللغة العربية \الشعبة : علوم الرتبية  \الكلية   

32143054رقم القيد:   
الدكتور سالم الدين املاجسترياملشرف األول:   
الدكتورندوس احلاج عشقالن لوبيس املاجسترياملشرف الثاين:   

قيم الرتبوية األخالقية يف سورة املعارجل املوضوع البحث :حتليل  

 29-19هتدف هذا البحث لكشف عن قيم الرتبوية األخالقية يف سورة املعارج من األية 
هناك أسئلتني يف هذا البحث فها: ما القيم الرتبوية األخالقية اليت تتضمن يف سورة املعارج؟ كيف 

للناس ؟. هذا البحث  29-19أمهية القيم الرتبوية األخالقية اليت يتضمن يف سورة املعارج األية 
بشكل يستخدم منهج البحث النوعي ونوع هذا البحث املختار هو البحث املكتيب مث وصفه 

 الكلمات واللغة يف قرينة خاصة طبيعية.
نتائج هذا البحث هي: القرآن هو مصدر األول ومصدر العلم والرتبية وخاصة يف تربية 
األخالق. كثري من املعايري اليت جتب تنفيذها يف هذه احلياة.يف سورة املعارج هناك بعض الرتبية 

صداقة وجتناب البخل.إلجتناب الصفتني األخالقية فيما يلي: القناعة  واجتناب اجلزوع، ال
تأدية الزكاة ، املذمومتني )اجلزوع و البخل( السابقتني يف سورة املعارج نؤمر يل:تأدية الصالة ىف وقتها

 .حفظ احلرمة، و اخلوف بعذاب اهلل، اإلميان إىل يوم األخر، والصداقة

 المشرف األول      

 

   الدكتور سالم الدين الماجستير
197602152003121003التوظيف: رقم   

 



 التمهيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد اهلل الذي جعل اللغة القرآن وجعل اإلنسان خليفة الرض، و الصالة والسالم على 
 رسول املصطفي سيدنا وموالنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله واصحابه أمجعني أما بعد.

هذا البحث الذي تشرط يف كلية علم الرتبية والتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
سومطرة الشمالية، شرط من أحد شروط لتدريس يف هذه اجلامعة وموضوع هذا البحث هو: 

 .قيم الرتبوية األخالقية يف سورة املعارجل حتليل
أمي سري وحيوين قد ويف هذا املقام، أقول شكرا كثري إىل والدي أيب حممد نور و 

ربياين تربية حسنة، إىل اخي احملبوب نظيف ملياناس الذي قدم يل التشجيع و الفرصة و 
احلب حىت استطيع أهني هذا البحث باحلماسة أحبك يف اهلل,اىل دكتور سالم الدين 

الدكتورندوس احلاج عشقالن لوبيس املاجستري الذي كان هو مشرف األول و اىل 
ان هو مشرف الثاين. واىل احملاضرين و احملاضرات يف شعبة اللغة العربية الذي كاملاجستري
شعبة اللغة العربية الذي و أصدقائي  اإلسالمية احلكومية سومطرة الشماليةاجلامعة 

ألصدقائي يف مسكن  يساعدين يف كل حال خاصة إلنتهاء هذا التعليم. وكذالك أيضا 
 ل يف كل أموركم.واحد، عسى اهلل أن يعطيهم  رمحة و تسهي

وأخرا أستعفيكم كثريا من األخطاء وجزاكم اهلل خريا كثريا على إهتمامكم ولعلى 
 اهلل أن يبارك فيكم. واهلل املستعان، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة.

 2018ميدان، 
 

 زية رحمي         
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