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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Konsep Pengembangan Potensi Peserta Didik Berdasarkan 

Penafsiran Ayat-ayat Tentang Sam’a, Abshara dan Af’idah dalam Al-

Qur’an 

Ayat al-Qur’an yang menggunakan kata kunci tentang sam‟a, abshara 

dan af‟idah sekaligus dalam satu ayat ada empat ayat. Pertama, surat an-Nahl 

ayat 78. Kedua, surat al-Mu’minun ayat 78. Ketiga, surat as-Sajdah ayat 9. 

Dan keempat, surat al-Mulk ayat 23. Meskipun ada yang terpisah tidak berada 

dalam satu ayat yakni sam‟a berdiri sendiri, abshara  sendiri dan af‟idah 

sendiri, tetapi tidak dimunculkan oleh penulis karena fokus penelitian ini 

terletak pada kata kunci sam‟a, abshara dan af‟idah yang berada dalam satu 

ayat. 

Berdasarkan dari penafsiran empat ayat tersebut, konsep atau cara 

pengembangan potensi peserta didik dapat dipetakan menjadi dua pembagian, 

yaitu pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan dan 

pengembangan potensi peserta didik melalui optimalisasi potensi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Samsul Nizar bahwa salah satu cara untuk 

mengembangkan potensi peserta didik yaitu melalui pendidikan dan melalui 

optimalisasi potensi.
202

 Kedua pembagian tersebut dapat dianalisis 

sebagaimana berikut: 

                                                             
202

Samsul Nizar, Dasar-Dasar Pemkiran Pendidikan Islam, h. 209. 
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1. Pengembangan Potensi Peserta Didik Melalui Pendidikan 

Pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan 

berdasarkan penafsiran surat an-Nahl ayat 78 yaitu: 

ْمَع  َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ََل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ
 َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ۙ  َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-

Nahl: 78).
203

 

 
 Ayat tersebut menggambarkan bahwa anak yang lahir dari rahim 

ibunya dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Kemudian Allah 

memberi anugerah berupa potensi pendengaran, penglihatan dan hati, 

sehingga anak tersebut mempunyai kemungkinan dan kemampuan untuk 

tumbuh dan berkembang dalam rangka meraih ilmu pengetahuan.
204

  

Anak yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun 

memerlukan suatu interaksi dalam meraih pengetahuan, ini sesuai dengan 

pendapatnya Baharuddin dan Makin bahwa faktor yang berpengaruh  

pada perkembangan potensi manusia salah satunya yaitu dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, yaitu ketika anak berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya menjadikan anak tersebut lama kelamaan berkembang menjadi 

manusia yang mengetahui banyak hal, seberapa jauh seseorang 

                                                             
203

Soenarjo dkk., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 413. 
204

Muhammad Nasib Ar-Rifa’i,  Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, h. 

1050. 



95 

 

 

 

berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang 

masuknya pengaruh pendidikan kepadanya.
205

  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh John Locke dengan teori 

tabula rasa atau “blank slate” dalam bukunya Zakiah Darajat, bahwa 

seorang anak terlahir ke dunia seperti kertas kosong yang bersih belum 

dituliskan tinta warna apapun, meskipun ketika lahir membawa 

pembawaan yang dapat dikembangkan sendiri, tetapi akan lebih maju 

jika melewati suatu proses yang tidak lain adalah proses pendidikan.
206

 

Selain dalam al-Qur’an dan teori ilmiah telah menjelaskan 

mengenai pengembangan potensi peserta didik, dalam hadis juga 

menjelaskan terkait hal tersebut. Seperti halnya hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 

ثَ َنا َعْبَداُن َأْخبَ رَنَا َعْبُد اللَِّو َأْخبَ رَنَا يُوُنُس َعْن الزُّْىرِيِّ قَاَل َأْخبَ َرِن أَبُو  َسَلَمَة َحدَّ
ْبُن َعْبِد الرَّْْحَِن َأنَّ أَبَا ُىرَيْ رََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 

َسانِ  رَانِِو أَْو ُُيَجِّ ِو  َوَسلََّم َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإَلَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطرَِة فَأَبَ وَاُه يُ َهوَِّدانِِو أَْو يُ َنصِّ
وَن فِيَها ِمْن َجْدَعاَء ُُثَّ يَ ُقوُل ِفْطرََة اللَِّو  سُّ َكَما تُ ْنَتُج اْلَبِهيَمُة ََبِيَمًة ََجَْعاَء َىْل ُتُِ

يُن اْلَقيِّم َها ََل تَ ْبِديَل ِِلَْلِق اللَِّو َذِلَك الدِّ  الَِِّت َفطََر النَّاَس َعَلي ْ
Artinya: “Abdan Menceritakan kepada kami (dengan berkata) 

Abdullah memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari al-Zukhri 

(yang menyatakan) Abu salamah bin Abd al-Rahman memberitahukan 

kepadaku bahwa Abu Hurairah, ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda 

“setiap anak lahir (dalam keadaan) Fitrah, kedua orang tuanya (memiliki 

andil dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan 

beragama Majusi. sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor 

binatang (yang sempurna Anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak 

binatang itu ada yang cacat (putus telinganya atau anggota tubuhnya 

                                                             
205

Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik; Konsep, Teori, dan Aplikasi 

Praktis dalam Dunia Pendidikan, h. 41. 
206

Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 17. 



96 

 

 

 

yang lain) kemudian beliau membaca, (tetaplah atas) fitrah Allah yang 

telah menciptkan menurut manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 

fitrah llah. (itulah) agama yang lurus” (HR Bukhari).
207

 

 

Hadis di atas menunjukkan bahwa fitrah atau potensi yang dibawa 

sejak lahir tenyata dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika fitrah atau 

potensi tanpa adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, maka tidak dapat 

berkembang secara maksimal, dan lingkungan yang dimaksud tersebut 

merupakan suatu pendidikan.
208

 

Potensi yang diberikan Allah berupa potensi fisik, potensi psikis. 

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan organ tubuh 

manusia dan potensi yang berhubungan dengan panca indra manusia 

seperti indra penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan indra 

perasa. Panca indra tersebut dapat difungsikan melalui mata, telinga, 

hidung, kulit, lidah dan semua sistem saraf yang terdapat pada 

manusia.
209

  

Sedangkan potensi psikis merupakan potensi yang berkaitan 

dengan akal, sehingga menyebabkan manusia dapat membedakan salah 

dan benar, bereksperimen, merenungkan, menunjukkan menggolong-

golongkan, membuktikan sesuatu, menarik kesimpulan serta membahas 

suatu permasalahan secara realita yang menjadikannya dapat berfikir.
210

 

Potensi fisik bisa dipahami dari makna lafal sam‟a, dan abshara. 

Ini sesuai dengan pendapatnya Jalaluddin bahwa jenis potensi yang 

                                                             
207

Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Barri; Syarah Shahih al-Bukhari”, Terj. Amiruddin, 

Fathul Barri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari,  h. 568. 
208

Akhirin, Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam, h. 214. 
209

Siti Khasinah, Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat, h. 310-311. 
210

Chanifudin, Potensi Belajar dalam al-Qur’an (Telaah Surat An Nahl :78), h. 1412. 
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diberikan oleh Allah kepada manusia adalah hidayat al-hassiyat atau 

potensi inderawi. Potensi inderawi ini secara umum terdiri atas indera 

penglihatan dan pendengaran. Karena arti dari sam‟a secara bahasa 

artinya pendengaran, dan abshara artinya penglihatan. Sedangkan potensi 

psikis dapat dipahami dari makna lafal af‟idah. Ini juga seperti 

pendapatnya Jalaluddin bahwa jenis potensi yang Allah berikan kepada 

manusia yaitu hidayat al-aqliyyat atau potensi akal.
211

 

Pada surat an-Nahl ayat 78 dan beberapa surat lainnya, peletakan 

urutan kata sam‟a (pendengaran), abshara (penglihatan) dan af‟idah (hati 

atau akal) menurut M. Quraisy Shihab bahwa mendahulukan kata 

pendengaran sebelum kata penglihatan merupakan urutan yang tepat. 

Karena menurut ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa indra 

pendengaran fungsinya mendahului indra penglihatan. Indra penglihatan 

mulai berfungsi pada bayi ketika permulaan pekan-pekan pertama dan 

mulai aktif dengan sempurna menginjak bulan keenam. Sedangkan 

kemampuan akal dan hati berfungsi jauh sesudah dua indra diatas yaitu 

berfungsi untuk membedakan baik dan buruk. Sehingga urutan 

penyebutan indra-indra pada ayat ini merupakan cerminan tahap 

perkembangan fungsi dari indra-indra tersebut.
212

 

Kata sam‟a berasal dari kata sami‟a (سمع) dalam al-Qur’an 

merupakan berbentuk mufrod (tunggal) karena apa yang didengar selalu 

saja sama, baik satu orang maupun banyak orang serta dari arah mana 
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Jalaluddin, Teologi Pendidikan, h. 35. 
212

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an Volume 

6, h. 673. 
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pun datangnya suara.
213

 Penggunaan kata sam‟a ( سمعال ) dari kata udzun   

 karena di dalamnya mengandung arti optimalisasi atau lebih pada ,(ا ذ ن)

memfungsikan telinga sebagai sarana untuk mendengarkan, selain itu 

juga dilandasi dengan perhatian penuh terhadap apa yang didengarnya.
214

  

Selanjutnya kata al-abshara ( رببصاال ) dalam al-Qur’an merupakan 

berbentuk jamak karena apa yang dilihat, dari posisi tempat berpijak 

seseorang dan arah pandang akan melahirkan perbedaan dalam 

hasilnya.
215

 Kata al-abshara ( رببصاال ) memiliki makna yang sama dengan 

kata „uyun atau ainun, karena kata al-abshara ( رببصاال ) mengandung arti 

mampu mengamati sesuatu atau diartikan sebagai penglihatan hati. 

Sehingga menunjukkan suatu pengamatan yang sifatnya lebih 

komprehensif.
216

 Sehingga kata „uyun atau ainun lebih pada indra 

penglihatan, sedangkan al-abshara ( رببصاال ) lebih pada fungsi dari kata 

„uyun atau ainun tersebut yaitu fungsi dari penglihatan. 

Kemudian pada kata af‟idah (االفئدة) merupakan bentuk jamak dari 

kata fu‟ad ( ادؤف ) yang memiliki arti aneka hati. kata ini dipahami oleh 

banyak ulama yang berarti akal. Makna ini bisa diterima manakala yang 

dimaksud merupakan gabungan antara daya pikir dan daya kalbu, yang 

menjadikan seseorang terikat tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan 

kedurhakaan. Sehingga dapat diartikan potensi dalam meraih ilham dan 

                                                             
213

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an Volume 

6, h. 673. 
214

Ibnu Mandzur, Lisan al-„Arab, Juz XVI, (Dar al-Misriyah, VII H), h. 149. 
215

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an  Volume 

6, h. 302. 
216

Ibnu Mandzur, Lisan al-„Arab, Juz XVII, h. 175. 
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percikan cahaya ilahi. Dipilih bentuk jamak dari af‟idah (االفئدة) ini karena 

hasil dari kerja hati dan akal. Hati manusia saat merasakan senang, susah, 

benci, rindu tingkatannya berbeda walaupun objek yang dibenci atau 

dirindu sama. Begitu juga dengan penalaran akal, ada kalanya sangat jitu 

dan tepat, kadang juga termasuk kesalahan fatal.
217

 Sehingga penggunaan 

kata jamak pada lafal af‟idah (االفئدة) menunjukkan bahwa hati dan akal 

manusia memiliki tingkatan yang berbeda terhadap suatu objek. 

Kata fu‟ad ( ادؤف ) memiliki beberapa persamaan kata, yaitu shadr, 

qulub, fu‟ad, dan lubb. Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Hakim al-

Tirmidzi dalam kitab Tasawufnya berpendapat mengenai perbedaan 

antara shadr, qulub, fu‟ad, dan lubb yang berada dalam al-Qur’an, bahwa 

shadr merupakan unsur paling luar dari hati, lubb merupakan unsur yang 

terdalam. Semua unsur dari hati mempunyai kemampuan untuk berpikir, 

tetapi kemampuan tersebut berbeda-beda dalam tingkatannya.
218

. 

Kitab karya Muhammad Syahrur yang juga membahas „aql dan 

qalb yaitu al-Kitab wa al-Qur‟an, Qira‟ah Mu‟ashirah yang telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Judul Dialektika 

Kosmos dan Manusia, Dasar-dasar Epistimologi Quran. Pada buku 

tersebut, Syahur mengartikan fu‟ad ( ادؤف ) bukan sebagai “hati” (qalb), 

tetapi sebagai fase awal perkembangan pemikiran manusia, yaitu 

pengetahuan identifikatif yang dihubungkan dengan alat-alat inderawi 

                                                             
217

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, V.6, h. 

673. 
218

Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Hakim al-Tirmidzi, Bayan al-Farq Bain al-Shadr 

wa al-Qulub wa al-Fu‟ad wa al-Luub, (Kairo: Dar al-Arab, t.th.), h. 73-74. 
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secara langsung. Kata qalb dalam al-Qur’an bukan berarti jantung, 

melainkan sebagai otak, karena alat berfikir bukanlah jantung tetapi 

otak.
219

 Hal ini menjadi penguat bahwa penggunaan lafal af‟idah (االفئدة) 

tersebut berhubungan dengan proses pendidikan, dimana dalam proses 

pendidikan tersebut terdapat suatu proses berfikir dan hal tersebut tentu 

pada setiap manusia memiliki kemampuan dalam berfikirnya atau daya 

fikirnya berbeda-beda dalam setiap tingkatannya. 

Potensi-potensi yaitu potensi pendengaran, penglihatan dan hati 

atau akal dapat dikembangkan melalui pendidikan. Karena lafal  الا تاْعلاُمونا

ْيئًب  menunjukkan bahwa yang pada awalnya anak dalam kondisi tidak  شا

mengetahui suatu apapun sehingga menjadi mengerti dan pandai setelah 

diberi potensi. Pemberian potensi pada manusia itu bisa dipahami dari 

penafsiran lafal ب اْْلاْبصا ْمعا وا لا لاُكُم السَّ عا جا ةا وا اْْلاْفئِدا را وا . Hal itu sesuai dengan 

penjelasan bahwa kondisi manusia yang awalnya tidak mengetahui 

kemudian diberi potensi berupa pendengaran, penglihatan dan hati atau 

akal menjadi mengetahui banyak hal.
220

 Sehingga itu menunjukkan 

bahwa pemberian potensi serta makna dari lafal   لا عا جا tersebut 

mengandung pesan adanya suatu proses pendidikan. 

Kemudian pada lafal  لَُّكْم تاْشُكُرونا  berdasarkan penafisirannya لاعا

dalam kitab Hashiyah al-Shawi „ala Tafsir al-Jalalain menunjukkan 

bahwa semua itu  merupakan anugerah yang patut untuk disyukuri, tetapi 

bentuk rasa syukur tidak hanya berupa ungkapan yang diucapkan saja, 

                                                             
219

Muhammad Syahrur, Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-dasar Epistimologi 

Quran, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), h. 115-117. 
220

Akhirin, Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam, h. 207. 
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melainkan harus berupa tindakan atau usaha yang mampu 

mengembangkan potensi tersebut secara optimal yaitu melalui 

pendidikan.
221

 

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan 

potensi, baik potensi pendengaran, penglihatan maupun potensi hati atau 

akal, sebagaimana menurut Dawam Raharjo bahwa potensi pendengaran, 

penglihatan dan hati atau akal merupakan alat untuk memperoleh ilmu 

dalam kegiatan belajar.
222

 Potensi tersebut masing-masing memiliki 

fungsi yang menjadikan mampu tumbuh dan berkembang baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik disengaja maupun tidak. 

Oleh karena itu manusia dapat memanfaatkan serta mengaktualisasikan 

secara maksimal dalam kehidupan. Untuk  mengaktualisasikan potensi 

tersebut secara maksimal, maka proses pendidikan merupakan solusi 

yang tepat untuk mengeluarkan dari suatu kebodohan dan sebagai alat 

untuk mengembangkan potensi.
223

 

Seperti yang diungkapkan oleh Hasan Langgulung, bahwa dengan 

pendidikan dan pengajaran berarti mengembangkan sesuatu yang 

terpendam dan tersembunyi. Seperti ilustrasinya bahwa seseorang itu 

laksana samudra dalam dengan penuh mutiara dan aneka ragam ikan tapi 

tidak nampak. Manusia mempunyai berbagai potensi-potensi, bakat dan 
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Shidqi Muhammad Jamil, Hashiyah al-Shawi „ala Tafsir al-Jalalain, Jilid II, 

(Sanqofuroh, al-Haramain), h. 398. 
222

Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Alquran; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep 

Kunci (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 542. 
223

Ahmad Hijazi, Konsep Fitrah dalam al-Qur’an, Upaya Pengembangan Fitrah dalam 

Pendidikan Islam, Jurnal Madania, Volume 2 : 2, 2012, h. 136-137. 
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kemampuan apabila mampu menggunakannya dengan baik dapat 

berubah menjadi emas dan intan.
224

 Ini berarti apabila manusia 

kemampuan atau potensinya dapat berkembang secara optimal maka 

tidak lepas dari proses pendidikan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa 

pendidikan merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan urgen dalam 

upaya pengembangan potensi manusia. 

Kaitan antara ketiga potensi tersebut dalam suatu pengajaran dan 

pendidikan bahwa pendengaran bertugas memelihara ilmu pengetahuan 

yang telah ditemukan dari hasil kegiatan belajar mengajar. Penglihatan 

bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah hasil 

penelitian dengan mengadakan pengkajian. Sedangkan hati atau akal 

bertugas membersihkan dari suatu perkara yang tidak baik.
225

 

2. Pengembangan Potensi Peserta Didik Melalui Optimalisasi Potensi 

Pengembangan potensi peserta didik melalui optimalisasi potensi 

dipetakan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Pengembangan potensi fisik 

Potensi fisik berdasarkan ayat-ayat tentang sam‟a, abshara 

dan af‟idah dalam al-Qur’an dan yang relevan dengan potensi fisik 

dapat dipahami dari lafal sam‟a, dan abshara. Berdasarkan 

penafsiran dalam surat an-Nahl ayat 78, al-Mu’minun ayat 78, as-

Sajdah ayat 9 dan al-Mulk ayat 23. digambarkan bahwa pada lafal 

ْمعا  لا لاُكُم ٱلسَّ عا جا  dan menjadikan pendengaran” yakni apa yang telah“ وا

                                                             
224

Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), h. 

3. 
225

Chanifudin, Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan, h. 1425. 
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Allah jadikan berupa sam‟a atau pendengaran, perlu untuk 

dioptimalkan yaitu dengan cara menggunakannya untuk menangkap 

suara-suara, mendengarkan bunyi-bunyi sehingga dapat memahami 

dari yang diperbincangkan, serta mendengarkan kebenaran, 

mendengarkan tuntunan Allah.
226

 

Kemudian dilanjutkan dengan lafal  برا ااْلاْبصا  dan“ وا

penglihatan” yakni dengan dijadikannya berupa sebagai abshara 

atau penglihatan maka perlu untuk dioptimalkannya yaitu dengan 

melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat benda-benda, melihat 

cahaya, warna, bentuk, dan dengan penglihatan dapat 

membandingkan besar dan kecil, dapat melihat orang sekitar 

sehingga saling mengenal dan membedakan sebagian dengan 

sebagian yang lain.
227

  

Pengembangan potensi fisik yang dijelaskan dalam al-Qur’an 

ini sejalan dengan teorinya Dr. Masganti Sit, M.Ag., bahwa untuk 

mengembangkan potensi fisik berupa pendengaran (sam‟a) dan 

penglihatan (abshara) dapat dilakukan dengan melihat dari 

kemampuan gaya belajar masing-masing peserta didik. Gaya belajar 

peserta didik berupa auditori dan visual. Gaya belajar auditori 

merupakan belajar dengan cara mengedepankan pendengaran, 
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sedangkan gaya belajar visual merupakan belajar dengan cara 

mengedepankan penglihatan.
228

 

Pengembangan potensi fisik berupa pendengaran (sam‟a), 

menurut Dr. Masganti Sit, M.Ag., dapat dilakukan dengan model 

gaya belajar auditori, yaitu seperti: 

1) Mengajak peserta didik untuk ikut serta berpartisipasi dalam 

diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. 

2) Mendorong peserta didik untuk membaca materi pelajaran 

dengan keras. 

3) Menggunakan musik ketika mengajarkan materi pelajaran 

kepada peserta didik. 

4) Peserta didik diajak berdiskusi secara verbal. 

5) Membiarkan peserta didik untuk merekam materi pelajarannya 

ke dalam kaset serta meminta untuk mendengarkannya pada saat  

sebelum tidur. 

6) Mengupayakan suasana belajar yang jauh dari keributan atau 

perbincangan yang tidak ada kaitannya dengan materi 

pelajaran.
229

 

Selain itu untuk menjadikan pendengaran efektif juga dapat 

dilakukan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta didik 
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dengan teliti sehingga peserta didik tersebut terdorong untuk 

mendengarkan pada pendapat temannya.
230

 

Sedangkan untuk mengembangkan potensi penglihatan 

(abshara) dapat dilakukan dengan model gaya belajar visual, yaitu 

seperti: 

1) Menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, 

maupun peta. 

2) Menggunakan warna untuk menandai suatu hal yang penting. 

3) Mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku berilustrasi. 

4) Menggunakan multi-media dalam proses pembelajaran. 

5) Mengajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke 

dalam gambar. 

6) Mengajak anak untuk mengunjungi tempat-tempat seperti 

museum, perpustakaan, maupun tempat bersejarah lainnya.
231

 

Secara fisiologi maupun anatomi tubuh bahwa satu saraf 

penglihatan mengandung lebih dari 1juta serat saraf, sedangkan saraf 

pendengaran mempunyai 30 ribu serat saraf. Secara fisiologi 2/3 

jumlah saraf pengindraan dalam tubuh yaitu saraf penglihatan. 

Sehingga potensi penglihatan peserta didik dalam menangkap atau 

memahami suatu pengetahuan berpengaruh dapat mencapai 70%, 
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sedangkan potensi pendengaran berpengaruh tidak lebih dari 12% 

saja.
232

 

b. Pengembangan potensi psikis 

Potensi psikis disebut juga dengan potensi intelektual atau 

potensi akal. Potensi intelektual merupakan sesuatu yang 

menyangkut kreativitas, daya pikir, dan lain-lain.
233

 Berdasarkan 

ayat-ayat tentang sam‟a, abshara dan af‟idah dalam al-Qur’an dan 

yang relevan dengan potensi psikis dapat dipahami dari lafal af‟idah. 

Af‟idah atau akal berdasarkan penafsiran dalam surat an-Nahl 

ayat 78, al-Mulk ayat 23, as-Sajdah ayat 9 yang terdapat pada lafal  

برا  اْْلاْبصا ْمعا وا لا لاُكُم السَّ عا جا ةا وا اْْلاْفئِدا وا  “Dia menjadikan pendengaran, 

penglihatan dan hati atau akal”  dan surat al-Mu’minun ayat 78 

pada lafal   ةا ااْلاْفـ ِدا برا وا ااْلاْبصا ْمعا وا با لاُكُم السَّ  telah menciptakan bagimu“ ااْنشا

pendengaran, penglihatan dan hati”. Pada lafal  ة اْْلاْفئِدا  ”dan hati وا

yakni dengan menciptakan af‟idah atau hati maka perlu untuk 

dioptimalkan yaitu dengan melalui perantara akal, maka mampu 

membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, antara 

petunjuk dan kesesatan, dapat memahami sesuatu yang bemanfaat 

yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan di dunia dan akhirat, 

serta dapat berfikir dan beriman.
234
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Pengembangan potensi psikis atau potensi intelektual yang 

dijelaskan dalam al-Qur’an sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Udo Efendi Majdi bahwa untuk mengembangkan potensi psikis 

berupa hati atau akal (af‟idah) tersebut dapat dilakukan melalui: 

1) Memberikan pengajaran baca dan tulis sejak dini. 

2) Melatih kemandirian peserta didik seperti memberikan atau 

menyelesaikan tugas di sekolah. 

3) Memberikan pelatihan agar berfikir mengenai sebab dan akibat. 

4) Memberikan pengenalan tentang teknologi yang bermanfaat 

terhadap berkembangnya pengetahuan. 

5) Mengembangkan kemampuan dalam berimajinasi, seperti 

memberikan pengajaran mengenai menggambar, melukis, 

mengarang. 

6) Melatih peserta didik agar terbiasa berani untuk menyampaikan 

gagasan maupun pendapat.  

7) Mengajarkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber 

misalnya dari buku, internet, koran dan lain-lain.
235
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B. Analisis Implementasi Pengembangan Potensi Peserta Didik 

Berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Sam’a, Abshara dan Af’idah 

di Sekolah 

1. Implementasi Pengembangan Potensi Peserta Didik Melalui 

Pendidikan 

Berkaitan dengan implementasi pengembangan potensi peserta 

didik melalui pendidikan di sekolah, maka untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki peserta didik berupa potensi pendengaran, 

penglihatan dan hati atau akal dibutuhkan adanya seorang fasilitator, 

yakni guru. Selain itu sekolah juga perlu menyediakan sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang pengembangan potensi yang dimiliki 

oleh peserta secara maksimal, yaitu sebagaimana berikut:  

1) Menentukan metode dan strategi pembelajaran yang mampu 

mengarahkan peserta didik untuk melakukannya, seperti: 

a) Mendengarkan informasi. Metode pembelajaran yang dapat 

digunakan guru salah satunya yaitu metode ceramah.
236

 Metode 

ceramah merupakan metode yang cara penyampaian materinya 

dilakukan secara lisan. Yang perlu diperhatikan pada metode ini 

yaitu sebaiknya penyampaian materinya mudah di terima, isinya 

mudah dipahami sehingga mampu menjadikan peserta didik 

melakukan hal-hal yang baik dan benar dari sesuatu yang 

disampaikan tersebut. Salah satu tujuan dari metode ini yaitu 
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agar guru mampu memperkenalkan suatu hal yang baru dan 

memberikan penjelasan yang lebih jelas.
237

 

b) Melakukan pengamatan atau percobaan untuk menemukan fakta. 

Metode pembelajaran yang dapat digunakan guru seperti metode  

demonstrasi maupun metode eksperimen. 

c) Memahami informasi dan fakta dari apa yang diperoleh. Metode 

pembelajaran yang dapat digunakan guru seperti metode tanya 

jawab dan metode diskusi.
238

 

Metode tanya jawab merupakan metode yang dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan kepada peserta didik, agar 

mampu merangsang peserta didik dalam berfikir dan berbicara 

secara sistematis juga mengetahui sejauh mana pemahaman 

terhadap pembelajaran yang dikuasai.
239

 

Kemudian metode diskusi adalah metode atau cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi serta mengajukan suatu 

argumentasi untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan metode 

diskusi ini yaitu untuk melatih peserta didik dalam 

mengambangkan ketrampilan bertanya, berkomunikasi maupun 
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menyimpulkan. Selain itu metode ini juga melatih dan 

membentuk kestabilan dari sisi sosio-emosional.
240

 

2) Menggunakan media pembelajaran seperti media pembelajaran 

berbasis audio, media pembelajaran berbasis visual, media 

pembelajaran berbasis audio-visual, media pembelajaran berupa 

bahan cetak, miniatur, alat-alat percobaan, media pembelajaran 

berupa alam semesta serta berbasis intenet.
241

 

Media pembelajaran berbasis audio merupakan media yang 

berbentuk suara, seperti radio, tape recorde, rekaman suara. Media 

pembelajaran ini mendukung pada aktivitas mendengarkan saat 

proses pembelajaran.
242

 

Kemudian media pembelajaran berbasis visual yaitu media 

yang berbentuk gambar, simbol, diagram dan lain-lain. Media 

pembelajaran ini bertujuan untuk mendukung aktivitas yang 

dilakukan peserta didik saat mengamati saat proses pembelajaran. 

Sedangkan media pembelajaran berupa bahan cetak dapat berupa 

surat kabar, majalah, kertas ilmiah dan lain-lain. Media pembelajaran 

ini agar peserta didik mampu melakukan berbagai pengamatan 

dengan menggunakan studi dokumentasi.
243
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Selanjutnya media pembelajaran berupa miniatur adalah 

media pembelajaran yang dibuat untuk tiruan dari benda yang 

ukurannya lebih kecil dari ukuran aslinya, seperti globe, kerangka 

manusia dan lain-lain. Media pembelajaran ini agar peserta didik 

terbantu dalam melakukan pengamatan dan percobaan saat proses 

pembelajaran. Kemudian media pembelajaran berupa alat-alat 

percobaan, media ini biasanya berada dalam laboratorium seperti 

mikroskop, termometer, jangka sorong dan lain-lain. Media 

pembelajaran tersebut agar peserta didik terbantu dalam melakukan 

kegiatan percobaan saat pembelajaran.
244

  

Selanjutnya media pembelajaran berupa alam semesta, yang 

mana alam semesta merupakan pagelaran jagat raya yang isinya 

menyediakan berbagai fakta yang bisa dijadikan sebagai sumber 

pembelajaran. Banyak teori yang dikonstruksi berdasarkan hasil 

kesimpulan dari fenomena yang terdapat pada alam semesta, 

Sehingga media pembelajaran tersebut sangat penting terhadap 

proses pembelajaran yang digunakan untuk melakukan pengamatan  

dan percobaan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian media 

pembelajaran berbasis intenet, media pembelajaran ini sangat 

membantu pada proses pembelajaran, karena dapat digunakan untuk 
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mencari informasi dan fakta-fakta terkait dengan materi 

pembelajaran.
245

 

3) Memilih pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang 

tepat berdasarkan surat an-Nahl ayat 78, al-Mu’minun ayat 78, as-

Sajdah ayat 9 dan al-Mulk ayat 23 adalah student center learning 

atau disingkat dengan SCL.
246

 Pembelajaran student center learning 

(SCL) merupakan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk 

aktif dan kreatif, sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih 

baik dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada guru atau teacher center learning.
247

 

2. Implementasi Pengembangan Potensi Peserta Didik Melalui 

Optimalisasi Potensi  

Implementasi atau penerapan pengembangan potensi peserta 

didik melalui optimalisasi potensi sejalan dengan yang dikutip oleh 

Suryobroto, yaitu bisa dilakukan dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler.  

a. Pengembangan potensi fisik 

Implementasi pengembangan potensi fisik bisa melalui 

kegiatan ekstrakulikuler, karena kegiatan ini dapat membantu dalam 

mengembangkan potensinya sesuai dengan minat, bakat, maupun 

                                                             
245

Hartono, Teori Belajar dan Pembelajaran dalam Perspektif al-Qur‟an, h. 49. 
246

Hartono, Konsep Belajar dan Pembelajaran, h. 322. 
247

Titih Huriah, Metode Student Center Learning, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 

h. 3. 



113 

 

 

 

kebutuhan dari peserta didik.
248

 Kegiatan ekstrakulikuler bisa 

berupa:  

1) Krida, krida merupakan satuan kecil dari Bhayangkara sebagai 

wadah dalam kegiatan ketrampilan, seperti: kepramukaan, 

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah 

Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 

(Paskibraka).
249

 

2) Latihan, dengan mengadakan lomba untuk mengoptimalkan 

bakat atau prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni 

dan budaya, cinta alam, jurnalistik.
250

 

Dengan demikian, adanya kegiatan krida maupun 

kegiatan latihan tersebut melatih peserta didik terkait kondisi 

fisiknya, yang mana kondisi fisik yang baik akan mempengaruhi 

prestasi belajar yang diraihnya berdasarkan potensi-potensi yang 

dimiliki dalam diri peserta didik. 

b. Pengembangan potensi psikis 

Adapun implementasi pengembangan potensi psikis atau 

intelektual berupa:  

1) Karya ilmiah, seperti Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan 

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian.
251

 

Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, maka peserta didik 
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bisa di arahkan agar mampu mengasah emosi dan empati oleh 

peserta didik sehingga dapat dituangkan dalam sebuah karya. 

2) Seminar, seperti kegiatan lokakarya dan pameran atau bazar, 

dengan substansi antara lain karier, pendidikan, kesehatan, 

perlindungan HAM, seni dan budaya.
252

  

Sehingga dengan adanya kegiatan seminar tersebut, 

maka dapat menjadikan peserta didik mampu berfikir dan 

mengeksplorasi berbagai ide serta dapat mengutarakan pendapat 

ataupun pernyataan. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat 

mengasah pola pikir yang dimiliki peserta didik dalam 

memfungsikan kemampuan akalnya dalam berfikir. 
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