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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

A. Karakteristik Surat Luqman

Wahbah Zuhaily menerangkan bahwa surat Luqman termasuk surat Makiyyah 

terdiri dari 34 ayat, dan diturunkan setelah surat ash-Shaffat. Mayoritas ulama 

berpendapat bahwa semua ayat-ayat Makiyyah.
1
 Sementara al- qurtubi, Imam

Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa surat Luqman termasukkelompok surat 

Makiyyah, kecuali ayat 27, 28 dan 29, ketiganya termasuk ayat Madaniyyah (turun 

di Madinah)
2
.

Ada sementara ulama yang mengecualikan tiga ayat yaitu ayat 27-29, atau dua 

ayat yakni ayat 27-28, dengan alasanbahwa ayat-ayat ini turun berdasarkan diskusi 

dengan orang orang Yaahudi, yang ketika itu banyak bermukim di Madinah. 

Pendapat ini disamping jalur sanadnya lemah, juga kalaupun itu dipahami sebagi 

diskusi dengan orang Yahudi, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dipahaminya 

terjadi di Mekkah, antara kaum muslimin dan masyarakat Mekkah yang 

memperoleh " pertanyaan dan contih keberatan" yang dapt diajukan kepada Nabi 

saw, seperti kasus pertanyaan mereka tentang ruh di surah al-Isra' : 85 

        

Artinya : Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu 

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit". (QS. Al-Israa' : 85) 

Adalagi yang mengecualikan satu ayat saja yaitu ayat 4, atas dasar bahwa ayat 

itu berbicara tentang sholat dan zakat. Tetepi semua pendapat ini apalgi yang 

terakhir sangat lemah. Pakar tafsir Ibnu Hayyan mengemukakan bahwa ayat-ayat 

1
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surat ini turun menyangkut peranyaan kaum musyrikin Mekkah tentang tokoh 

Luqman, yang memang sangat populer di kalangan masytarakat jahiliah ketika itu. 

Dinamakan surat Luqman karena dalam surat tersebut terdapat kisah Luqman , 

yang nama lengkapanya adalah Luqman bin Ba'ura, salah seorang putra dari Nabi 

Ayyub, termasukn suku Naubah dan merupak bagian dari masyarakat Ailah, yakni 

sebuah kota yang berada di sekitar laut Qulzum. Ia hidup pada masa Nabi Daud 

dengan julukan al-hakim (yang bijak).
3
  

Tema utama dalam surat ini dalah ajakan kepada Tauhid dan kepercayaan akan 

keniscayaan kiamat serta pelaksanaan prinsip-prinsip dasar agama . Brgitu tulis 

Thabatahaba'i dan Sayyith Qutub. Al-Baqa'i berpendapat bahwa tujan utama surat 

ini adalah membuktikan betapa kitab Al-Qur'an mengandung hikmah yang sangat 

dalam, yang mengantar kepada kesimpulanbahwa yang menurunkannya adalah Dia 

yang Maha Bijaksana dalam firman-firman dan perbuatan-perbuatannya. Allah 

SWT. Tulis Al-Biqa'i telah memulai kitabnya dengan menafikan segala keraguan 

ataasanya dan bahwa dia memberi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, 

sebagaimana firman Allah QS, Al-Baqarah : 2 

               

Artinya : Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa.  

 

Ini dibuktikan-Nya dengan urutan surah-surah sesudahnya. Lalu dimulai lagi 

dengan surat Yunus setelah surat al-bara'ah dengan menegaskan hikmah 

kebijaksanaan-Nya, dan ini pun disusul dengan bukti-buktinya pada surat-surat 

berikut sampai dengan surat ar-Rum yang lalu. Nah, disini dimulai lagi tahap 

penjelasan yang baru, yang lebih hebat dari sebelumnya. Di sini, kitab suci Al-

Qur'an disifati dengan sifat yang melebihi sebelumnya yaitu bahwa Dia adalah 

petunjuk dan hidayah untuk al-Muhsinin. Al-Muhsinin adalah orang-orang yang 

mencapai puncak, sedangkan al-Muttaqin adalah para pemula. Uraian itu sejalan 
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dengan nama tokoh yang dipilih menjadi nama surat ini yakni Luqman. Demikian 

lebih kurang pandangan Al-Biqai'. Kelompok ayat-ayat ini menguraikan tentang 

salah seorang yang bernama Luqman yang dianugerahi oleh Allah SWT hikmah, 

sambil menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada 

anaknya.
4
 

Surat ini terdiri dari 33 ayat menurut ulama Mekkah dan Madinah, dan 34 

menurut ulama Syam, Kuffah, dan Bashrah. Perbedaan itu sebagaimana diketahui 

hanya dalam perbedaan dalam cara menghitung bukan berarti ada ayat yang tidak 

diakui oleh yang menilainya hanya 33 ayat.
5
 Adapun pokok-pokok isi surat 

Luqman secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

1. Keimanan 

Al-Qur'an merupakan petunjuk dan rahmat yang dirahasiakan benar-benar oleh 

orang-orang mukmin; keadaan langit dan di bumi serta keajaiban-keajaiban yang 

terdapat pada keduanya adalah bukti-bukti atas ke-Esaan dan kekuasaan Allah; 

manusia tiada akan selamat kecuali dengan taat kepada perintah-perintah Allah 

dan berbuat amal-amal yang shalih; lima hal yang ghaib yang hanya diketahui 

oleh Allah sendiri; ilmu Allah meliputi segala-galanya baik yang lahir maupun 

yang batin. 

2. Hukum-Hukum 

Kewajiban patuh dan berbakti kepada ibu dan bapak selama tidak bertentangan 

dengan perintah-perintah Allah; perintah supaya memperhatikan alam dan 

keajaibannya untuk memperkuat keimanan dan kepercayaan akan ke-Esaan 

Allah; perintah supaya selalu bertakwa dan takut akan pembalasan Allah pada 

hari kiamat di waktu seseorang tidak dapat ditolong, baik oleh anak, atau 

bapaknya sekalipun. 
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3. Kisah-Kisah 

Kisah Luqman, ilmu dan hikmah yang didapatnya 

4. Dan Lain-lain 

Orang yang sesat dari jalan Allah SWT dan selalu memperolok-olokkan ayat-

ayat Allah SWt; celaan terhadap orang-orang musyrik karena tidak 

menghiraukan seruan untuk memperhatikan alam dan tidak menyembah 

pencipta-Nya; menghibur hati Rasulullah SAW terhadap keingkaran orang-

orang musyrik, karena hal ini bukanlah merupakan kelalaian; nikmat dan 

karunia tidak dapat dihitung.
6
 

Berikut pemaparan surat Luqman ayat 12-19 : 
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Artinya: 

12.  Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak 

bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

13.  Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

14.  Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15.  Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti 
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keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang 

yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka 

Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. 

16.  (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 

niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha 

Halus[1181] lagi Maha Mengetahui. 

17.  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). 

18.  Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 

19.  Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
7
 

Pada ayat 12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi nikmat dan ilmu 

pengetahuan oleh Allah SWT, sebab itu dia bersyukur kepada-Nya atas nikmat 

yang diberikan itu. Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman 

kepada anak-anaknya . Ini sebagai isyarat dari Allah supaya setiap ibu bapak 

melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka sebgaiamana yang relah dilakukan 

oleh Luqman. 

 

 

 

                                                           
7
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B. Asbabun Nuzul 

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ada orang Quraisy datang kepada 

Rasulullah, yang meminta agar dijelaskan kepadanya berkaitan dengan kisah 

Luqman Hakim dan anaknya. Kemudian Rasulullah membacakan surat Luqman. 

Sedangkan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam surat tersebut, terdiri dari 

:Pertama, keimanan kepada Allah, para nabi dan hari kiama. Terkait dengan 

keimanan kepada Allah dijelaskan pula kekuasaan Allah, meliputi apa yang ada 

dilangit dan di bumi, perputaran malam dengan siang dan lima masalah ghaib yang 

pengetahuan akal hal tersebut hanyalah Allah yang mengetahuai. Kedua, kisah 

Luqman merupakan potret orang tua dalam mendidika anaknya dengan jaran 

keimanan. Dengan pendidikan persuasif, Luqman dianggap sebagai profil 

pendidikan bijaksana, sehingga Allah mengabadikannya dalam Al-Qur'an dengan 

tujuan agar menjadi ibroh bagi para pembacanya. Ketiga, karakteristik manusia 

pembangkang. Allah menjelaskan tipe manusia pembangkang terhadap perintah-

Nya, sehingga pada akhirnya mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an.
8
 

 

C. Biografi Luqman Hakim 

Luqman adalah nama non-Arab, bukan nama Arab.
9
 Penulis Tafsir Ruh 

Ma'ani menyebutkan bahwa Luqman adalah non-Arab. Penulis ini kemudian 

mengatakan bahwa Luqman merupakan pecahan dari kata laqama (l-q-m). Ada lagi 

yang mengatakan bahwa Luqman adalah isim 'alam (jenis nama). Meskipun ia 

nama non-Arab, tetap saja tidak dapat di tashrif karena ia adalah nama dan 

merupakan nama non-Arab. Jika ia dikatakan sebagai nama Araba, tetap ia tidak 

bisa di tashrif karena ia adalah nama, apalagi terdapat tambahan huruf alif dan nun. 

Dengan demikian, ia merupakan pecahan kata darai kata laqama (l-q-m) yang 

merupakan improvisasi, karena ia tidak memiliki patokan dalam isim nakiroh 

(nomina idefinitif). Dalam ilmu tata bahasa Arab, nama Luqman setimbang dengan 

kata "Usman" atau "Umran". 

                                                           
8
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Mengenai nasab Luqman sendiri masih dipersilisihkan. Ibnu Katsir dalam 

kitab Tarikh-nya menyebutkan bahwa nasab lengkap Luqman itu adalah Luqman 

bin 'Anaqa' bin Sadun.
10

 Syaikh Imam Al-Qurthubi, penulis kita Tafsir Al-

Qurthubi, menyebutkan bahwa ia adalah Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tarih.
11

 

Tarih ini adalah nama lain dari Azar, ayah Nabi Ibrahim. Demikianlah nasab 

Luqman menurut Muhammad bin Ishaq. Ada pula yang mengatakan Luqman 

adalah dari bibi Ayyub
12

. Sedangkan julukan dari Luqman sendiri adalah Abu 

An'am. 

Seperti halnya perbedaan pendapat berkenaan dengan siapa ayah Luqman, 

para ulama juga berbeda pendapat tentang nama anaknya. Menurut Ibnu Katsir, 

nama anak laki-lakinya adalah Tsaran, sesuai dengan sebuah pernyataan yang 

diriwayatkan oleh as-Sahili.
13

 Menurut al-Khazini, ada yang mengatakan nama 

anaknya adalah An'am dan ada juga yang mengatakan Asykam.
14

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menuturkan bahwa Nabi Muhammad 

SAW pernah bersabda. "Apakah kalian mengetahui siapa sebenarnya Luqman itu?" 

Para sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya pasti lebih mengetahui." Nabi 

berkata lahi,"Dia adalah seorang yang berasal dari Habasyah (Ethopia)." (HR Ibnu 

Marduwaih). Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid.
15

 

Menurut As-Suhaili Luqman adalah seorang hamba yang bersuku Naubah 

dan merupakan bagian dari masyarakat Ailah.
16

 Ailah adalah sebuah kota disekitar 

Pantai Laut Qulzum (Laut Merah) yang berdampingan dengan Damaskus. Begitu 

pula yang dikutip Qatadah dari Abdullah binAz-Zubair yang pernah berkata kepada 

Jabir bin Abdillah,"Informasi apa saja yang telah sampai kepada anda mengenai 

Luqman?" Jabir mengatakan, "Luqman itu berfisik pendek, hidungnya pesek, dan 

bersuku Naubah." Naubah adalah nama-nama ras orang-orang hitam. Bentuk 
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kalimat tunggalnya Naubi. Negeri Naubah adalaha tempat tinggal ras orang-orang 

hitam yang terletak di bagian selatan Mesir.
17

 

Al-Hasan Al-Bashri menyebutkan bahawa Luqman manikah di daerah 

Ramallah Syam. Daerah ini saat itu belum ramai. Luqman berada di daerah ini 

sampai berusia lanjut hingga ia menemui ajalnya. Ditempat ini terdapat kuburan 

tujuh puluh orang Nabi yang wafat setelah Luqman. Sejuumlah Nabi itu semuanya 

adalah Nabi-nabi yang diusir dengan paksa oleh Bani Israil, mereka semua wafat 

dalam keadaan lapar. Di situlah makam mereka yang terletak antara masjid dan 

pasar daerah itu. 

Mengenai masa hidup Luqman Hakim, ada banyak versi 
18

menjadi jawaban 

atas pertanyaan "Siapakah Luqman hakim itu? Dan hidup pada masa siapa?". Dan 

diantara tokoh mengemukakan pendapatnya masing-masing. Antara lain, menurut 

Wahb, "Luqman adalah anak laki-laki dari saudara perempuan nabi Ayyub". 

Sementara menurut Muqatil, ia berpendapat bahwa Luqman adalah anak bibi Nabi 

Ayyub. Ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa Luqman adalah anak Azar 

dan hidup selama seribu tahun. Ia juga pernah bertemu Nabi Daud dan pernah 

menimba ilmu dari Nabi Daud. Sebelum Daud di utus menjadi Nabi, Luqman 

adalah seorang mufti (pemberi fatwa). Ketika Daud telah diutus menjadi Nabi, 

Luqman menghentikan kegiatan berfatwa. Menurut Al-Waqidi, Luqman adalah 

seorang qadhi (hakim) di bani Isra'il, dan dia hidup pada masa antara Nabi 

Muhammad dan Nabi Isa. Namun pendapat yang satu ini dinilai kurang teliti. 

Menurut pendapat Al-Alusi, mayoritas Ulama mengatakan bahwa Luqman 

hidup pada masa Nabi Daud dan bukan seorang Nabi.  Ibnu Qutaibah mengatakan, 

"Luqman adalah seorang hamba dari wilayah Habasyah milik seorang lelaki dari 

kalangan Bani Israil. Lelaki itu lalu memerdekakannya dan memberinya harta".  

Adapun mengenai profesi Luqman Hakim, sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa sebelum terutusnya Nabi Daud a.s, Luqman adalah seorang 

pemberi fatwa. Baru setelah Daud diutus menjadi Nabi, Luqman menghentikan 

profesinya sebagai pemberi fatwa. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid yang 
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menuturkan bahwa Luqman adalah seorang hakim yang menangani masalah Bani 

Israil. Profesinya itu dijalani pada masa Nabi Daud. Sufyan Ats-Tsauri 

meriwayatkan dari Al-Asy'ad dari Ikrimah Ibnu Abbas yang pernah mengatakan, 

"Luqman adalah seorang budak dari Habasyah (Etiopia). Dia berprofesi sebagai 

tukang kayu". Ada informasi lain yang menyatakan bahwa ia adalah seorang tukang 

kasur, yang kerjanya memperbaiki kasur dan bantal serta menjahitnya.
19

 

Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, dan Ibn Al-Mundzir meriwayatkan dari 

Ibn Al-Musayyab bahwa Luqman adalah tukang jahit. Profesi ini lebih luas dari 

sekedar tukang kasur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa profesi Luqman 

adalah seorang pengembala. Ada yang mengatakan bahwa setiap harinya Luqman 

memikul seikat kayu. Al-Allamah Al-Alusi setelah mengutip beberapa pendapat 

ini, mengatakan, "Aku tidak sedikit pun percaya dengan informasi-informasi ini. 

Aku mengutip informasi-informasi ini karena didasari keprihatinan dengan apa 

yang dilakukan oleh para mufassirin terpilih". 

Bukan tidak mungkin Luqman memang menekuni beberapa profesi yang 

telah disebutkan di atas. Atau mungkin pula hanya sebagiannya saja. Terlebih 

seperti diketahui bahwa ia memiliki umur yang panjang. Kita bisa saja mengatakan 

bahwa Luqman adalah seorang hamba yang mempunyai tuan. Ia harus 

menggembalakan ternak dan memikul kayu. Ia sekaligus juga seorang hakim dan 

mufti pada saat yang sama. Selagi mungkin, ia juga berprofesi sebagai tukang kayu 

atau penjahit. 

Mengenai ciri fisik Luqman, Mujahid menuturkan mengenai ciri-ciri 

Luqman, "Luqman itu dua bibirnya tebal dan lebar kedua telapak kakinya".Ibnu 

Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin A-Zubair yang berkata, "Suatu saat aku 

bertanya dengan Jabir bin Abdillah, informasi apa yang telah sampai kepada Anda 

tentang Luqman?" Jabir mengatakan: "Ia berfisik pendek, berhidung pesek, dan 

berasal dari Naubah". Menurut riwayat Ibnu Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir 

juga meriwayatkan dari Ibnu Usayyab yang menginformasikan, "Luqman itu 

berkulit hitam dan tinggal di tengah-tengah komunitas kulit hitam di Mesir. Ia 

mempunyai bibir tebal". 
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Penulis Ruh Al-Bayan mengatakan, "Ini bukan sesuatu yang tidak 

mengenakkan. Allah SWT telah memilih hamba-Nya untuk keterpilihan 

mengemban misi kenabian, hikmah berdasarkan fisik yang bagus, dan ketampanan 

raut muka. Allah memilih salah seorang di antara mereka berdasarkan segala hal 

yang diketahui Allah tentang hal-hal yang tak terlihat mengenai mereka". Al-Auza'i 

mendapat informasi juga dari Abdurrahman bin Harmalah, dia berkata bahwa ada 

seorang berkulit hitam menemui Sa'ad. Tokoh sahabat ini lalu berkata pada orang 

yang bersangkutan. "Jangan bersedih hanya lantaran kamu berkulit hitam, karena 

sesungguhnya tiga diantara orang berkulit hitam justru menjadi manusia terbaik. 

Mereka itu adalah Bilal, Mihja'(budak Umar), yang berkulit hitam, dan Luqman Al-

Hakim. Ia bersuku Naubah juga mempunyai bibir tebal". Jika disimpulkan sejenak 

mengenai ciri fisik Luqman Hakim, sebagai berikut: 

1. Berbibir tebal 

2. Berkaki lebar 

3. Berfisik pendek 

4. Berhidung pesek
20

 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu ad-Darda' bahwa suatu hari ia menyebut 

nama Luqman Hakim. Ia berkata,"Dia tidak diberi keluarga, harta, kemuliaan, dan 

banyak hal. Namun ia adalah seorang laki-laki yang gemuk, berani, pendiam, panjang 

nalar pikirannya, dan melihat ke depan. Ia sama sekali tidak pernah tidur siang. Tidak 

ada seeorang pun yang pernah melihatnya meludah. Ia tidak bersendawa, tidak pernah 

buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak pernah mencuci, tidak pernah 

bermain, dan tidak ada suara tertawa. Ia tidak pernah mengulangi sesuatu yang telah 

diucapkannya, kecuali bila ia mengatakan hikmah dan ada seseorang yang meminta agar 

hikmah itu diulanginya kembali".
21

 

Mayoritas Mufassir mempermasalahkan kedudukan Luqman, apakah ia seorang 

Nabi ataukah hanya hamba Allah yang shalih yang diberi kelebihan hikmah. Dalam hal 

ini, Imam asy-Syaukani menjelaskan, mayoritas Mufassirin menyimpulkan bahwa 

                                                           
20

 Syarif Hade Masyah, Ibid, h.71 
21

 Abdullah bin Muhammad, Op.Cit, h.399 
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Luqman al-Hakim bukan seorang Nabi, tetapi hamba Allah yang diberi kelebihan dari 

hamba lainnya, yakni diberi hikmah.
22

 Sebagian Mufassir menafsirkan bahwa hikmah 

adalah keyakinan atau aqidah yang benar, pemahaman agama, kemampuan akal, 

kebenaran dalam ucapan, namun tidak memiliki derajat kenabian.
23

 Dari beberapa 

pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Luqman bukanlah seorang Nabi, 

melainkan hanya hamba Allah yang shalih yang telah diberi hikmah. 

 

D. Penjelasan Para Mufassir terhadap Surat Luqman ayat 12-19 

1. Tafsir Al-Misbah 

a. Surat Luqman Ayat 12 

                      

             

Ayat-ayat ini menguraikan tentang salah satu seorang yang bernama 

Luqman yang dianugrahi oleh Allah SWT, hikmah sambil menjelaskan 

beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada anaknya. Ayat di 

atas menyatakan : Sesungguhnya kami Yang Maha perkasa dan bijaksana telah 

menganugrahkan dan mengajarkan dan mengilhami hikma kepada Luqman, 

yaitu : "Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada 

Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri, 

dan barang siapa yang kufur yakni tidak bersyukur, maka yang merugi adalah 

dirinya sendiri. Dia sedikitpun tidak merugikan Allah, sebagaimana yang 

bersyukur tidak menguntungkan-Nya, karena sesungguhnya Allah Maha kaya 

tidak butuh kepada apapun, lagi Maha terpuji oleh makhluk di langit dan 

bumi.
24
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  Syarif Hade Masyah, Op.Cit, h.73 
23

  Abdullah, Op.Cit, h.49 
24

  Quraish Shihab, Op.Cit, h.120 
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Kata Hikmah telah disinggung makna dasarnya ketika menafsirkan ayat 

12 di atas. Disini, penulis tambahkan bahwa para ulama mengajukan aneka 

keterangan tentang makna hikmah. Antara lain bahwa hikmah berarti " 

Mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun 

perbuatan". Ia adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang 

sidukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu", begitu yang 

ditulis oleh Al-Biqa'i. Seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu dinamai 

hakim. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau 

diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih 

besar atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. 

Makna ini ditarik dari kata   ٌحن  , yang berarti kendali. Karena kendali 

menghalangi hewan atau kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan 

atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang 

buruk pun, dinamai hikmah dan pelakunya dinamai hakim(bijaksana).  Seorang 

yang memiliki hikmah harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan 

tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya 

diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira dan tidak pula melakukan 

sesuatu dengan coba-coba. 

Imam Al-Ghazali memahami kata hikmah dalam arti pengetahuan 

tentang sesuatu yang paling utama, ilmu yang utama, dan wujud yang paling 

agung yakni Allah SWT. Jika demikian tulis al-Ghazali, Allah adalah Hakim 

yang sebenarnya. Karena Dia yang mengetahui ilmu yang paling utama abadi. 

Dzat serta sifat-Nya tidak tergambar dalam benak, tidak juga mengalami 

perubahan. Hanya Dia juga yang mengetahui wujud yang paling mulia, karena 

hanya Dia yang mengenal hakikat, dzat, sifat dan perbuatan-Nya. Nah, jika 

Allah telah menganugerahkan hikmah kepada seseorang, maka yang 

dianugerahkan telah memperoleh kebajikan yang banyak. 

Kata syukur terambil dari kata   شنر  yang maknanya berkisar antara 

lain pada pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada 

Allah di mulai dengan menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa 
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besar nikmat dan anugerah-Nya, dan dorongan untuk memuji-Nya dengan 

ucapan sambil melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dari 

penganugerahannya. Syukur didefinisikan oleh sementara ulama dengan 

memfungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan 

penganugerahannya. Mengetahui nikmat yang dianugerahkan kepadanya, serta 

fungsi dan cara menggunakan nikmat itu sebagaimana dikehendaki-Nya, 

sehingga yang dianugerahi nikmat itu benar-benar menggunakannya sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh Penganugerah. Hanya dengan demikian, 

anugerah dapat berfungsi sekaligus menunjuk kepada Allah, dan pada 

gilirannya mengantar kepada pujian kepada-Nya yang lahir dari rasa 

kekaguman atas diri-Nya dan kesyukuran atas anugerah-Nya. 

Firman-Nya  اُ اشنر هلل adalah hikmah itu sendiri yang dianugerahkan 

kepadanya itu. Tidak perlu menimbulkan dalam benak anda kalimat: Dan kami 

katakan kepadanya: "Bersyukurlah  kepada Allah" demikian tulis Thaba'i. Dan 

begitu juga pendapat banyak ulama antara lain al-Biqa'i yang menulis bahwa: 

walaupun dari segi redaksional ada kalimat kami katakan kepadanya, tetapi 

makna akhirnya adalah kami anugerahkan kepadanya syukur. "Sayyid Quttub 

menulis bahwa hikmah kandungan dan konsekuensinya adalah syukur kepada 

Allah. Bahwa hikmah adalah syukur, karena dengan bersyukur seperti 

dikemukakan di atas, seseorang mengenai Allah dan mengenal anugerah-Nya. 

Dengan mengenal Allah, seseorang akan kagum dan patuh kepada-Nya, dan 

dengan mengenal dan mengetahui fungsi anugerah-Nya, seseorang akan 

memiliki pengetahuan yang benar, lalu atas dorongan kesyukuran itu, ia akan 

melakukan amal yang sesuai dengan pengetahuannya, sehingga amal yang lahir 

adalah amal yang tepat pula. 

Kata        غْي  Maha Kaya terambil dari akar kata yang terdiri dari 

huruf-huruf ghain, nun, dan ya', yang maknanya berkisar pada dua hal, yaitu 

kecukupan, baik yang menyangkut harta maupun selainnya. Dari sini lahir kata 

ghaniyah, yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa hidup berkecukupan 

hidup di rumah orang tuanya, atau merasa cukup hidup sendirian tanpa suami, 
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dan yang kedua adalah suara. Dari sini lahir kata Mughanny dalam arti penarik 

suara atau penyanyi. 

Menurut Imam al-Ghazali, Allah yang Maha bersifat Ghaniyy, adalah 

"Dia yang tidak mempunyai hubungan dengan selain-Nya, tidak dalam dzat-

Nya, tidak pula dalam sifat-Nya, bahkan Dia Maha suci dalam segala macam 

ketergantungan. Yang sebenar-benarnya "kaya" adalah orang yang tidak butuh 

kepada sesuatu. Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat, bahwa: "Dia tidak 

butuh kepada seluruh alam raya" (QS. Ali-Imran:97 dan QS. Al-Ankabut : 6). 

Manusia betapapun kayanya, maka dia tetap butuh, paling tidak kebutuhan 

pada yang memberinya kekayaan. Yang memberi kekayaan adalah Allah SWT.  

Kata       حَيد    Maha Terpuji, terambil dari akar kata yang terdiri dari 

huruf ha, mim, dan dal, yang maknanya adalah antonim tercela. Kata     حَيد      

, pujian digunakan untuk memuji yang anda peroleh selain anda. Berbeda 

dengan kata syukur yang digunakan dalam konteks nikmat yang anda peroleh 

saja. Jika demikian, saat anda berkata Allah   حَيد   Maha Terpuji, maka ini 

adalah pujian kepada-Nya, baik anda menerima nikmat, maupun orang lain 

yang menerimanya. Sedang bila anda mensyukuri-Nya, maka itu karena anda 

merasaan adanya anugerah yang anda peroleh. Ada tiga unsur dalam perbuatan 

yang harus dipenuhi oleh pelaku agar apa yang dilakukannya dapat terpuji,. 

Pertama, perbuatannya indah dan baik, kedua dilakukannya secara sadar, dan 

ketiga tidak atas dasar terpaksa atau dipaksa. 

Allah حَيد berarti bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu dan 

segalanya diciptakan dengan baik serta atas dasar kehendak-Nya tanpa 

paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatan-Nya terpuji dan segala yang 

terpuji merupakan perbuatan-Nya juga, sehingga wajar Dia menyandang sifat    

 dan wajar juga kita mengucapkan Alhamdulillah (Segala puji hanya bagi ,حَيد 

Allah). 
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Kata غْي yang merupakan sifat Allah pada umumnya di dalam Al-

Qur'an dirangkai dengan kata  حَيد ini mengisyaratkan bahwa bukan saja pada 

sifat-Nya yang terpuji, tetapi juga jenis dan kadar bantuan/anugerah kekayaan-

Nya. Itu pun terpuji karena tepatnya anugerah itu dengan kemaslahatan yang 

diberi. Disisi lain, pujian yang disampaikan oleh siapapun, tidak dibutuhkan-

Nya, karena Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan suatu apapun. 

 

b. Surat Luqman Ayat 13 

                        

Setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah yang dianugerahkan 

kepada Luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah, tercermin pada 

pengenalan terhadap-Nya dan anugerah-Nya. Kini melalui ayat di atas 

dilukiskan pengamalan hikmah itu oleh Luqman, serta pelestariannya kepada 

anaknya, ini mencerminkan ksyukuran beliau atas anugerah itu. Kepada Nabi 

Muhammad SAW atau siapa saja, diperintahkan untuk merenungkan anugerah 

Allah kepada Luqman itu dan mengingatnya serta mengingatkan orang lain. 

Ayat ini berbunyi: "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anknya dalam 

keadaan dia dari saat ke saat menasehatinya bahwa wahai anakku sayang! 

Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan ssuatu apapun, dan jangan 

juga mempersekutukan-Nya sedikit persekutuan pun, lahir maupun batin. 

Persekutuan yang jelas maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya syirik yakni 

mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang sangat besar itu adalah 

penempatan sesuatu yang sangat agung pada tempat yang sangat buruk. 

Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang 

diperselisihkan identitasnya. Orang arab mengenal dua tokoh yang bernama 

Luqman. Pertama, Luqman ibn'Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena 

wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali 
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dijadikan sebagai permisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman 

al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-

perumpamaannya agaknya adalah yang dimaksud dalam surat ini.
25

 

Diriwayatkan bahwa Suwayd ibn ash-Shamit, suatu ketika datang ke 

Mekkah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. 

Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk Islam. Suwayd berkata kepada 

Rasulullah, "mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan yang ada 

padaku, "Rasulullah berkata: apa yang ada padamu?" lalu ia menjawab 

"kumpulan hikmah Luqman', kemudian Rasulullah berkata" tunjukkanlah 

padaku!" Suwayd pun menunjukkannya, lalu Rasulullah berkata: "Sungguh 

perkataan yang amat baik! Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu, Al-

Qur'an yang diturunkan kapadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya, 

"rasulullah lalu membacakan Al-Qur'an kepadanya dan mengajaknya memeluk 

islam.  

Sahabat Nabi SAW, Ibn Umar ra, menyatakan bahwa Nabi bersabda" 

Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang Nabi tetapi dia 

adalah seorang hamba Allah yang banyak menampung kebajikan, banyak 

merenung, dan keyakinannya lurus. Dia mencintai Allah, maka Allah 

mencintainya, menganugerahkan kepadanya hikmah. Suatu ketika dia tidur di 

siang hari, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya seraya berkata" Hai 

Luqman maukah engkau dijadikan Allah khalifah yang memerintah di bumi? 

Luqman menjawab: "kalau Tuhanku memberiku pilihan, maka aku memilih 

afiat(perlindungan) tidak memilih ujian, tetapi bila itu ketetapan-Nya, maka 

akan kuperkenankan dan kupatuhi, karena kau tahu bahwa bila itu ditetapkan 

Allah bagiku, pastilah Dia melindungikau dan membantuku. Para malaikat 

yang tidak dilihat oleh Luqman bertanya: "mengapa demikian?Luqman 

menjawab: "karena pemerintah atau penguasa adalah kedudukan yang paling 

sulit dan paling keruh, kezaliman menyelubunginya dari segala penjuru. Bila 

seorang adil maka wajar ia selamat, dan bila ia keliru pula ia menelusuri jalan 
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ke surga. Seorang yang hidup hina di dunia labih aman daripada ia hidup 

mulia. Dan siapa yang memilih dunia dengan mengabaikan akhirat maka dia 

pasti dirayu oleh dunia dan dijerumuskan olehnya dan ketika itu ia tidak akan 

memperoleh sesuatu di akhirat. Para malaikat sangat kagum dengan 

ucapannya. Selanjutnya Luqman tertidur lagi dan ketika ia terbangun, jiwanya 

telah dipenuhi hikmah dan sejak itu seluruh ucapannya adalah hikmah. 

Demikian ditemukan dalam kitab hadist Musnad al-Firdaus.
26

  

Kata Ya'izhu dari kata wa'azh yaitu nasihat menyangkut berbagai 

kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikannya 

sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata 

ini sesudah kata dia berkata untuk memberikan gambaran tentang bagaimana 

perkataan itu beliau sampaikan. Yakni tidak membentuk, tetapi penuh kasih 

sayang sebagaimana dipahami dan panggilan mesranya kepada anak. Kata ini 

juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukannya dari saat ke saat, 

sebagaimana dipahami dari bentuk kerja masa kini dan datang pada kata 

ya'izhuhu. 
27

 Sementara ulama yang memahami kata wa'azha dalam arti 

ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman, berpendapat bahwa kata 

tersebut mengisyaratkan bahwa anak Luqman itu adalah seorang musyrik, 

sehingga sang ayah yang menyandang hikmah itu terus menerus menasihatinya 

sampai akhirnya sang anak mengakui tauhid. Hemat penulis, pendapat yang 

antara lain dikemukakan oleh Thahir Ibn Asyur ini sekedar dugaan yang tidak 

memiliki dasar yang kuat. Nasihat dan ancaman tidak harus dikaitkan dengan 

kemusyrikan. Di sisi lain, berprasangka baik terhadap anak Luqman jauh lebih 

baik daripada berprasangka buruk.
28

 

Kata bunayya adalah patron yang menggambarkan kemungilan 

aasalnya adalah ibniy, dari kata ibn yakni anak lelaki. Pemungilan tersebut 

mengisyaratkan kasih sayang, dari sini dapat diartikan bahwa ayat di atas 

memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang 
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terhadap peserta didik. Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan 

perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini 

sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Bahwa 

redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk 

menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan 

yang baik, memang menyingkirkan keburukan lebih utama daripada 

menyandang perhiasan. 

 

c. Surat Luqman Ayat 14 

 

                           

          

Ayat di atas dan ayat berikut dinilai oleh banyak Ulama bukan bagian 

dari pengajaran Luqman terhadap anaknya. Ia disisipkan Al-Qur'an untuk 

menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua 

menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Memang 

Al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah dan 

perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi kendati nasihat ini bukan 

nasihat Luqman, namun itu tidak serupa berarti bahwa beliau tidak menasehati 

anaknya dengan nasehat yang serupa. Al-Biqa'i menilainya sebagai lanjutan 

dari Luqman, ayat ini menurutnya bagaikan menyatakan : Luqman menyatakan 

hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepada anaknya, padahal Kami telah 

mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya 
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menyangkut hak Kami, tetapi lnjut Al-Biqa'i redaksinya diubah agar mencakup 

semua manusia.
29

 

Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara 

langsung atau tidak? Yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan dan Kami 

wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia 

menyangkut kedua orang ibu bapaknya, pesan kami disebabkan karena ibunya 

telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni 

kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia 

melahirkan dengan susah payah kemudian memelihara dan menyusukannya 

setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. 

Demikian hingga tiba masa menyapihkannya dan penyapihannya di dalam dua 

tahun terhitung sejak hari kelahiran anak, jika orang tuanya ingin 

menyempurnakan penyusuan. Wasiat Kami itu adalah bersyukurlah kepada-Ku 

karena Aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana 

kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada kedua orang ibu bapak 

kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas 

bumi ini. Rasa syukur ini mutlak kamu lakukan karena hanya kepada-Ku lah 

tidak kepada yang lain Aku kembali kamu semua wahai manusia untuk kamu 

pertanggungjawabkan kesyukuran itu.  

Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi jasa ibu. Ini disebabkan 

ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda 

dengan bapak. Di sisi lain, peranan bapak dalam onteks kelahiran anak, lebih 

ringan dibandingkan dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses 

kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya samapi masa 

kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. 

Memang ayah pun bertanggungjawab menyiapkan dan membantu ibu agar 

beban yang dipikulnya tidak terlalu berat. Betapapun peranan tidak sebesar 

peranan ibu dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan 

karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya. Sebagaimana berdoa 
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untuk ibunya. Perhatikanlah doa yang diajarkan Al-Qur'an, Ya Tuhanku 

Kasihanilah keduanya, disebabkan karena mereka berdua telah mendidik aku 

di waktu kecil (QS. Al-Isra': 24).
30

 

Al-Qur'an hampir tidak berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat baik 

kepada anaknya  kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh anak. 

Ini karena seperti riwayat yang dinisbatkan Ibn Asyur kepada Luqman di atas, 

Allah telah menjadikan orang tua secara naluriah rela kepada anaknya. Kedua 

orang tua bersedia mengorbankan apa saja demi anaknya tanpa keluhan. 

Bahkan mereka memberi kepada anak, namun dalam pemberian itu sang ayah 

atau ibu justru tidak pernah mengharapkan balasan anaknya. Berbeda dengan 

anak yang tidak jarang banyak melupakan sedikit atau banyak jasa-jasa ibu 

bapaknya.
31

  

Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini 

kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan, dan 

pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat ini mengisyaratkan betapa 

lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu 

sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan. Diantara hal 

yang menarik dari pesan-pesan ayat di atas dan ayat sebelumnya adalah bahwa 

masing-masing pesan disertai dengan argumenya: jangan mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiyayaan yang 

besar. Sedang ketika mewasiati anak menyangkut orang tuanya 

ditekankannnya bahwa "ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

kelemahan di atas kelemahan dan penyapihannya di dalam dua tahun". 

Demikianlah seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan yang 

disajikan. Ia buktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau 

yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalnya. Metode ini 

bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan 
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kebenaran dan dengan demikian ini merasa memilikinya serta bertanggung 

jawab mempertahankannya.
32

 

d. Surat Luqman Ayat 15 

                         

                          

   

Setelah ayat yang lalu menekankan pentingnya berbakti kepada ibu 

bapak, maka kini diuraikan kasus yang merupakan pengecualian menaati 

perintah kedua orang tua, sekaligus menggaris bawahi wasiat Luqman kepada 

anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk serta 

kapan dan dimana pun. Ayat di atas menyatakan: dan jika keduanya apalagi 

kalau hanya salah satunya, lebih-lebih kalau orang lain bersungguh-sungguh 

mamaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, apalagi setelah Aku dan rasul-rasul menjelaskan 

kebatilan mempersekutukan Allah dan setelah engkau mengetahui bila 

menggunakan nalarmu, maka jangan engkau mematuhi keduanya. Namun 

demikian, jangan memutuskan hubungan dengannya atau tidak 

menghormatinya. Tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak 

bertentangan dengan ajaran agamamu, dan pergaulilah keduanya di dunia yakni 

selama mereka hidup dan dalam urusan keduniaan bukan akidah dengan cara 

pergaulan yang baik, tetapi jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip 

agamamu, karena itu perhatikanlah tuntunan agama dan ikutilh jaan orang yang 

selalu kembali kepada-Ku dalam rangka segala urusanmu, karena semua 

urusan dunia kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah juga di 

                                                           
32

  Ibid, h.131 
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akhirat nanti bukan kepada siapapun selain-Ku kembali kamu semua, maka 

Kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan dari kebaikan dan 

keburukan, lalu masing-masing Kuberi balasan dan ganjaran. 

2. Tafsir Ibnu Katsir 

a. Surat Luqman Ayat 12 

                           

         

Cerita yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah 

tentang firman Allah SWT  ٗىقد ءاتيْا ىقَِ اىحنَح yaitu tentang pemahaman 

tentang Islam, padahal dia bukan seorang Nabi dan tidak diberikan wahyu. 

Kata hikmah disini berarti pemahaman, pengetahuan dan ta'bir mimpi.
33

أُ  

 yaitu "bersyukurlah kepada Allah". Kami memerintahkan kepadanya اشنر هللا 

untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan, dianugerahkan dan 

dihadiahkan oleh-Nya berupa keutamaan yang hanya dikhususkan kepadanya, 

tidak kepada orang sejenis dimasanya. Kemudian Allah ta'ala berfirman :  ٍِٗ

 dan barang siapa yang bersyukur (kepada allah), maka" يشنر فإَّا يشنر ىْفضٔ 

sesungguhnyaia bersyukur untuk dirinya sendiri", yaitu manfaat dan pahalanya 

hanya akan kembali kepada orang-orang yang bersyukur itu sendiri. 

Dan firman-Nya:  مفر فإُ هللا غّْي حَيد ٍِٗ "dan barang siapa yang 

tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji, 

yaitu Maha Kaya dari hambanya, dimana hal itu (ketidakbesyukurannya0 tidak 

dapat membahayakan-Nya, sekalipun seluruh penghuni bumi mengkufuri-Nya. 

Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dari selain-Nya. Tidak ada Illah (yang 

berhak diibadahi) kecuali Allah dan Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya.  

                                                           
33

  Abdullah bin Muhammad, Op.Cit, h. 399 
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b. Surat Luqman Ayat 13 

                        

Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada 

putranya, yaitu Luqman bin 'Anqa bin sadun. Sedangkan nama putranya 

adalah tsaran. Dia memberikan wasiat kepada putranya yang merupakan 

orang yang paling dikasihi dan dicintainya, dan ini hakikat 

dianugerahkannya ia dengan sesuatu yang paling utama. Untuk itu pertama-

tama dia memberikan wasiat untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Esa, 

Yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian dia memperingatkan     إُ اىشرك

 Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar" ىظيٌ عظيٌ 

kezaliman yang besar", yakni syirik adalah kedzaliman terbesar. 

 

c. Surat Luqman Ayat 14 

                         

         

 Kemudian Firman Allah  ِٕٗ ٗٗصيْا اإلّضاُ ت٘اىدئ أٍ ْٕٗا عيى  

dia mengiringi wasiat beribadah kepada Allah Yang Maha Esa dengan 

berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Mujahid, hal ini dikarenakan 

beratnya kesulitan mengandung anak, Qatadah berkata: "Keberatan demi 

keberatan". Sedangkan 'Atha' al-Khurasaini: "Kelemahan demi kelemahan". 
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Dan firman-Nya :   ِٗفصئ في عاٍي "dan menyapihnya dalam dua tahun" 

yaitu mengasuh dan menyusuinya setelah melahirkan selama dua tahun, 

sebagaimana Allah berfirman dam QS. Al-Baqarah : 233 

                         

Allah SWT menyebutkan pendidikan seorang ibu, kelelahan dan 

kesulitannya saat bergadang siang dan malam, agar seorang anak dapat 

mengingat kebaikan yang diberikan ibunya. Untuk itu Dia berfirman:   ىي

 bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu" أُ اشنر  ٗى٘اىديل

bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu." Yaitu sesungguhnya Aku akan 

membalasmu atas semua itu secukup-cukup balasan. 

Kemudian Allah SWT mengemukakan alasan perintah bersyukur 

kepada-Nya dengan nada memperingatkan, yaitu melalui firman-Nya :   إىي

 .hanya kepada-Ku lah kamu kembali, bukan kepada selain-Ku  اىَصير

Maka aku akan memberikan balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan 

yang bertentangan dengan perintah-Ku. Dan Aku akan menanyakan 

kepadamu tentang apa yang telah kamu perbuat, yaitu tasyakurmu kepada-

Ku atas nikmat-nikmat-Ku yang telah kuberikan kepadamu, dan rasa terima 

kasih terhadap ibu bapakmu serta baktimu kepada keduanya. 

d. Surat Luqman Ayat 15 
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Firman-Nya :   ٗاُ جإدك عيى اُ تشرك تي ٍا ىيش ىل تٔ عيٌ فال تطعَٖا   

"Dan jika keduanya mempersekutukanmu dengan aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya." Yaitu, jika keduanya begitu antusias untuk 

memaksakan agamanya, maka janganlah engkau menerimanya dan hal 

itupun tidak boleh menghalangimu untuk berbuat baik kepada 

keduanya di dunia secara ma'ruf, yaitu secara baik kepada keduanya. 

Dan firman-Nya   ٗصاحثَٖا في اىدّيا ٍعرٗفا  "Dan pergaulilah 

keduanya di dalam urusan dunia dengan pergaulan yang diridhai oleh 

agama, dan sesuai dengan watak yang mulia serta harga diri, yaitu dengan 

memberi sandang dan pangan kepada keduanya, tidak boleh 

memeperlakukan keduanya dengan perlakuan yang kasar, menjenguknya 

apabila sakit, serta menguburkannya apabila meninggal dunia. 

Dan karena mengingat hal tersebut terkadang menyeret seseorang 

kepada hal-hal yang meremehkan agama disebabkan adanya hubungan 

saling timbal balik, maka Allah menafsirkan hal tersebut melalui firman-

Nya    ٗاتثع صثيو ٍِ اّاب اىي, Dan tempuhlah jalan orang yang bertaubat dari 

kemusyrikan lalu kembali kepada agama Islam dan ikuti jejak Nabi 

Muhammad SAW. 

Firman Allah     ( ُ٘ثٌ إىي ٍرجعنٌ فاّثعنٌ تَا مْتٌ تعَي  )   kemudian 

kalian akan kembali kepada-Ku sesudah kalian mati. Lalu Aku kabarkan 

kepada kalian apa yang telah kalian perbuat di dunia, berupa perbuatan baik 

dan perbuatan buruk. Kemudian Aku membalaskannya kepada kalian, orang 

yang berbuat baik akan menerima pahala kebaikan, dan orang yang berbuat 

buruk akan menerima hukuman keburukannya. 

 

e.  Surat Luqman Ayat 16 
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Ini adalah wasiat-wasiat bermanfaat dari Luqman Hakim yang 

diceritakan oleh Allah SWT agar manusia menjujung tinggi dan 

mentauladaninya. Dia berkata:            "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi," yaitu kedzaliman dan kesalahan, 

sekalipun seberat biji sawi. Lalu ia berada di tempat yang paling 

tersembunyi dan paling tidak kelihatan. Seperti di dalam batu besar atau di 

tempat yang paling tinggi seperti di langit, atau tempat yang paling bawah 

seperti di dalam bumi, niscaya hal itu akan dikemukakan Allah SWT kelak 

di akhirat. Yaitu pada hari ketika Allah meletakkan timbangan amal 

perbuatan yang tepat, lalu pelakunya akan menerima pembalasan amal 

perbuatannya, apabila amalnya tu baik, maka balasannya pun baik pula dan 

apabila amalnya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Sedangkan 

sebagai ulama menyatakan bahwa dhamir pada firman-Nya " إّٖا " adalah 

dhamir sya-n dan kisah (yang tidak mempunyai arti).  

Firman Allah SWT :   يأخ تٖا هللا    "niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasnya)", Allah akan menghadirkannya pada hari 

kiamat ketika Dia mendirikan timbangan keadilan serta membalasnya. Jika 

kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan juga dan jika keburukan, dia 

akan dibalas dengan keburukan juga. 

Untuk itu Allah berfirman :  إُ هللا ىطيف خثير "Sesungguhnya Allah 

Maha Halus lagi maha Mengetahui", yakni Maha halus ilmu-Nya, hingga 

tak ada satu pun yang tersembunyi dari-Nya, sekalipun kecil, halus, dan 

lembut.  

 

f. Surat Luqman Ayat 18 
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Dia berkata : ٗالتصعر خدك ىيْاس  "Janganlah engkau palingkan 

wajahmu dari manusia (karena sombong), dia berkata : "jika engkau 

berkomunikasidengan mereka atau mereka berkomunikasi denganmu karena 

merendahkan mereka atau karene kesombongan. Akan tetapi merendahkanlah 

dan maniskanlah wajahmu terhadap mereka." 

Ibnu Jarir berkata: "Asal kata "اىصعر " adalah penyakit yang 

menimpa unta pada punuk dan kepalanya, hingga punuknya tertekuk dengan 

kepalanya. Lalu hal tersebut dipersamakan dengan laki-laki sombong. 

Diantaranya ialah perkataan A'mr bin Hayy At-Taghlabi:"Dahulu, jika orang-

orang sombong menekuk mukanya, maka kami akan luruskan kemiringannya, 

hingga ia tegak." 

Firman-Nya: ٗال تَش في األرض ٍرحا "dan janganlah lkamu berjalan 

di muka bumi dengan angkuh," yaitu sombong, takabbur, otoriter dan 

(menjadi) pembangkang. Janganlah engkau melakukan itu, dan jika engkau 

melakukannya, Allah pasti akan memurkaimu. Untuk itu dia berkata  إُ هللا ال

 Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang" يحة رمو ٍختاه فخ٘ر

sombong lagi membanggakan diri," yaitu sombong dan bangga pada dori 

sendiri serta fakhuur, yaitu sombong pada orang lain. 

g. Surat Luqman Ayat 19 

                       

Salah satu wasiat Luqman pada putranya yaitu, ٗاقصد في ٍشيل 

perintah untuk berjalan secara sederhana, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu 

cepat, akan tetapi adail dan pertengahan. Perkataannya: ٗاعضط ٍِ ص٘تل 
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"dan lunakkanlah suaramu" yaitu janganlah engaku berlebihan dalam 

berbicara dan jangan mengeraskan suara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. 

Untuk itu dia berkata : ىص٘خ اىحَير اُ اّنر األص٘اخ  "Sesungguhnya 

seburuk-buruk ialah  suara keledai". 

Mujahid dan banyak ulama berkata : "Sesungguhnya seburuk-buruk suara 

adalah suara keledai, yaitu keterlaluan mengangkat suaranya disamakan 

dengan keledai dalam ketinggian dan kekerasannya dan disamping itu suara 

tersebut merupakan hal yang dimurkai disisi Allah SWT." Penyerupaan 

suara ini dengan keledai menjadi konsekuensi logis keharaman dan 

ketercelaannya yang sangat keras. 

 

3. Tafsir Al-Maroghi 

a. Surat Luqman Ayat 12 

                           

         

Dan firman Allah  ٗىقد اتيْا ىقَاُ اىحنَح اُ اشنر هلل   Sesungguhnya 

Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu ia selalu bersyukur 

dan memuji kepada-Nya atas apa yang telah diberikan kepadanya dari 

karunia-karunia-Nya, karena sesungguhnya hanya Dia-lah yang patut 

mendapat puji dan syukur itu. Disamping itu, Luqman selalu mencintai 

kebaikan untuk manusia serta mengarahkan semua anggota tubuhnya sesuai 

dengan bakat yang diciptakan untukknya. 

Dan firman-Nya   ٔيشنر فإَّا يشنر ىْفض ٍِٗ   Barang siapa bersyukur 

kepada Allah, maka sesungguhnya manfaat dari syukurnya itu kembali pada 

dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan melimpahkan kepadanya 
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pahala yang berlimpah sebagai balasan dari-Nya atas rasa syukurnya dan Dia 

kelak akan menyelamatkannya dari azab.
34

  

Firman-Nya مفر فإُ هللا غّْي حَيد ٍِٗ    Dan barang siapa kafir kepada 

nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka dia sendirilah 

yang menanggung akibat dari buruk kekafirannya itu, karena sesungguhnya 

Allah akan menyiksa dia karena kekafirannya terhadap nikmat-nikmatnya itu. 

Dan Allah Maha Kaya dari rasa syukurnya, karena kesyukurannya itu tidak 

akan menambahkan apa-apa bagi kekuasaan-Nya, sebagaimana kekafirannya 

pun tdak akan mengurangi apa-apa bagi kerajaan-Nya. Dan Dia lah Yang 

Maha Terpuji dalam segala suasana, apakah seorang hamba kafir atau 

bersyukur. 

b. Surat Luqman Ayat 13 

                       

    

Ingatlah, hai Rasul yang mulia, kepada nasehat Luqman kepada anak-

anaknya, karena ia adalah orang yang paling belas kasihan kepada anaknya 

dan paling mencintainya. Karenanya Luqman memerintahkan kepada 

anaknya supaya menyembah Allah semata, dan melarang berbuat syirik. 

Luqman menjelaskan pada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu merupakan 

kezaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang zalim karena 

perbuatan syirik itu berarti melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ia 

dikatakan dosa besar, karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan 

Tuhan, yang hanya dari Dia lah segala nikmat apapun, yaitu berhala-

berhala.
35

 

                                                           
34

  Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang:PT Thoha Putra,1992), h.147 
35

  Ibid, h.153 
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c. Surat Luqman Ayat 14 

                         

         

Dan firman-Nya ٔٗٗصيْا االّضاُ ت٘اىدي   Kami perintahkan kepada 

manusia supaya berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, serta memenuhi 

hak-hak keduanya. Dalam Al-Qur'an sering kali disebutkan taat kepada Allah 

dibarengi dengan bakti kepada orang tua. Selanjutnya Allah meyebutkan jasa 

ibusecarakhusus kepada anaknya.  Karena sesungguhnya dalam hal ini 

terkandung kesulitan yang sangat berat bagi pihak ibu. Untuk itu Allah 

berfirman  ٔأٍ ْٕٗا عيى ِٕٗ حَيت       Ibu telah mengandungnya, sedang ia 

dalam keadaan lemah yang kian bertambah disebabkan makin membesarnya 

kandungan sehingga ia melahirkan, kemudian sampai dengan selesai dari 

masa nifasnya. 

 Kemudian Allah menyebutkan lagi jasa ibu yang lain, yaitu bahwa ibu 

telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan telah merawatnya 

dengan sebaik-baiknya sewaktu ia tak mampu berbuat sesuatu pun bagi 

dirinya. Allah berfirman  ِٗفصاىٔ في عا ٍي   Dan menyapihnya dari persusuan 

sesudah ia dilahirkan dalam jangka waktu dua tahun. Oleh karena itu, 

Rasulullah SAW ketika ada seseorang bertanya tentang siapa yang paling 

berhak ia berbakti kepadanya, maka beliau menjawab, ibumu, kemudian 

ibumu, kemudian ibumu. Sesudah itu Rasulullah baru mengatakan kemudian 

ayahmu. 
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 Selanjutnya Allah menjelaskan pesan-Nya melalui firman-Nya  اُ اشنر

ٗى٘اىديل  ىي   Dan Kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kamu kepada-

Ku atas semua nikmat yang telah Kulimpahkan kepadamu, dan bersyukur 

pulalah kepada ibu bapakmu. Karena sesungguhnya keduanya itu merupakan 

penyebab bagi keberadaanmu. Dan keduanya telah merawatmu dengan baik, 

yang untuk itu keduanya mengalami berbagai macam kesulitan sehingga 

kamu menjadi tegak dan kuat 

 Kemudian Allah SWT mengemukakan alasan perintah bersyukur 

kepada-Nya dengan nada memperingatkan, yaitu melalui firman-Nya:     اىّي

 hanya kepada-Ku lah kamu kembali, bukan kepada selain-Ku. Dan  اىَصير

aku akan menanyakan kepadamu tentang apa yang telah kamu perbuat, yaitu 

tasyakurmu kepada-Ku atasnikmat-nikmat-Ku yang telah kuberikan 

kepadamu, dan rasa terimakasih terhadap ibu bapakmu srta baktimu kepada 

keduanya. 

d. Surat Luqman Ayat 15 

 

e.                           

                         

   

 

     Dan firman Allah    ٗاُ جإدك عيي اُ تشرك تي ٍا ىيش ىٔ عيَا فال

 Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu serta menekanmu       تطعَٖا

untuk menyekutukan Aku dengan yang lain dalam hal ibadah, yaitu dengan 

hal-hal yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka 



100 

 

janganlah kamu menaati apa yang diinginkan oleh keduanya. Sekalipun 

keduanya menggunakan kekerasan supaya kamu mau mengikuti kehendak 

keduanya, maka lawanlah dengan kekerasan pula bila keduanya benar-benar 

memaksamu. 

Firman Allah   ٗصاحثَٖا في اىدّيا ٍعرٗفا   Dan pergauilah keduanya di 

dalam urusan dunia dengan pergaulan yang diridhai agama, dan sesuai 

dengan watak yang mulia serta harga diri, yaitu memberi sandang dan pangan 

kepada keduanya, tidak boleh memperlakukan keduanya dengan perlakuan 

yang kasar, menjenguknya apabila sakit, serta menguburnya apabila 

meninggal. 

Dan karena mengingat hal tersebut terkadang menyeret seseorang kepada 

hal-hal yang meremehkan agama disebabkan adanya hubungan saling timbal 

balik, maka Allah menafsirkan hal tersebut melalui firman-Nya    صثيو ٍِ اّا

 Dan tempuhlah jalan orang yang bertaubat dari kemusyrikan lalu        ب اىيّ 

kembali kepada agama Islam dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. 

Firman Allah  ُ٘ثٌ اىّي ٍرجعنٌ فأّثعنٌ تَا مْتٌ تعَي  Kemudian kalian akan 

kembali kepada-Ku sesudah kalian mati. Lalu Aku kabarkan kepada kalian 

apa yang telah kalian perbuat di dunia, berupa perbuatan baik dan perbuatan 

buruk. Kemudian Aku membalaskannya kepada kalian, orang yang berbuat 

baik akan menerima pahala kebaikannya, dan orang yang berbuat buruk akan 

menerima hukuman keburukannya. 

 

f. Surat Luqman Ayat 16 
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     Hai anakku, sesungguhnya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu 

sekalipun beratnya hanya sebiji sawi, lalu ia berada di tempat yang paling 

tersembunyi dan paling tidak kelihatan. Seperti di dalam batu besar atau di 

tempat yang paling tinggi seperti di langit, atau tempat yang paling bawah 

seperti di dalam bumi, niscaya hal itu akan dikemukakan Allah SWT kelak di 

akhirat. Yaitu pada hari ketika Allah meletakkan timbangan amal perbuatan 

yang tepat, lalu pelakunya akan menerima pembalasan amal perbuatannya, 

apabila amalnya tu baik, maka balasannya pun baik pula dan apabila amalnya 

buruk, maka balasannya pun buruk pula. 

 Firman-Nya :  إُ هللا ىطيف خثير , Sesungguhnya allah Maha lemdut 

pengetahuan-Nya meliputi semua hal-hal yang tidak keliatan, lagi Maha 

Waspada, Dia mengetahui semua perkara yang tampak dan tidak tampak. 

 

g.  Surat Luqman Ayat 17 

 

                             

       

    Firman Allah صيُ٘يثْي اقٌ اى  , Hai anakku, dirikanlah shalat, yakni 

kerjakanlah shalat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhai. Karena 

di dalam shalat itu terkandung ridha Tuhan. Sebab orang yang 

mengerjakannya berarti menghadap dan tunduk kepada-Nya. Dan di dalam 

shalat terkandung pula hikmah lainnya, yaitu dapat mencegah orang yang 

bersangkutan dari perbuatan keji dan munkar. Maka apabila seseorang 

menunaikan hal itu dengan sempurna, niscaya bersihlah jiwanya dan berserah 

diri kepada Tuhannya, baik dalam keadaan suka maupun duka. 

Setelah Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk 

menyempurnakan dirinya demi memenuhi hak Allah yang akan dibebankan 



102 

 

kepada dirinya, lalu dia memerintahkan anaknya supaya 

menyempurnakannya pula terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah  

 Dan perintahkanlah orang lain supaya membersihkan dirinya ٗأٍرٗ تاىَعرٗف

sebatas kemampuan. Maksudnya supaya jiwanya menjadi suci dan demi 

untuk mencapai keberuntungan. Demikian pula firman-Nya    ٗأّ عِ اىَْنر 

Dan cegahlah manusia dari semua perbuatan durhaka kepada Allah, dan dari 

mengerjakan larangan-larangan-Nya yang membinasakan pelakunya serta 

menjerumuskan ke dalam azab neraka yang apinya menyala-nyala, yaitu 

neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahannam. 

Firman-Nya  عيى ٍا اصاتل ٗاىصثر  Dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu dari orang lain, karena kamu membela jalan Allah yaitu 

ketika kamu beramar ma'ruf atau bernahi munkar kepada mereka. Wasiat ini 

dimulai dengan perintah mendirikan shalat, kemudian diakhiri dengan 

perintah bersabar, karena sesungguhnya kedua perkara itu sarana yang pokok 

untuk meraih ridha Allah.
36

 Kemudian penyebab hal tersebut disebabkan 

dalam ayat selanjutnya          اُ ذىل ٍِ عزً االٍ٘ر  Sesungguhnya hal itu 

yang telah kupesankan kepadamu, termasuk hal-hal yang telah diwajibkan 

oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, tanpa ada pilihan lain. Karena di 

dalam hal tersebut terkandung faedah yang besar dan manfaat yang banyak di 

dunia dan di akhirat, sebagaimana uyang telah dibuktikan melalui berbagai 

macam exsperimen dalam kehdupan dan sebagaimana yang telah dijelaskan 

oleh nash-nash agama. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ibid, h.159 
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h. Surat Luqman Ayat 18 dan 19 

 

                       

                  

                                   

Dan setelah Luqman mewasiati anaknya dengan berbagai macam hal, 

kemudian ia mengingatkan anaknya akan hal-hal lainnya, yaitu sebagaimana 

disebutkan oleh firman-Nya ٗالتصعر خدك ىيْاس Janganlah kamu 

memalingkan mukamu terhadap orang-orang yang kamu berbicara 

dengannya, karena sombong dan meremehkannya. Akan tetapi hadapilah 

mereka dengan muka yang berseri-seri dan gembira, tanpa rasa sombong dan 

tinggi diri.
37

 

Firman-Nya ٗالتَش في األرض ٍرحا Dan janganlah kamu berjalan di 

muka bumi dengan angkuh dan menyombongkan diri, karena sesungguhnya 

hal itu adalah cara jalan orang-orang yang angkara murka dan sombong, yaitu 

mereka yang gemar melakukan kekejaman di muka bumi dan suka berbuat 

zalim terhadap orang lain. Akan tetapi berjalanlah dengan sikap sederhana 

karena sesungguhnya cara jalan yang demikian mencerminkan rasa rendah 

diri, sehingga pelakunya akan sampai pada semua kebaikan.
38

 Kemudian 

Luqman menjelaskan 'illay dari larangannya itu, sebagaimana yang disebut 

oleh firman-Nya اُ هللا ال يحة مو ٍختاه فخ٘ر Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang angkuh yang merasa kagum terhadap dirinya sendiri yang 

bersikap sombong terhadap orang lain. 

                                                           
37

  Ibid, h.160 
38

  Ibid, h.161 
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Firman-Nya  ٗاقصد في ٍشيل dan berjalanlah dengan langkah yang 

sederhana, yakni tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat, akan tetapi 

berjalanlah dengan wajar tanpa dibuat-buat dan juga tanpapamer 

menonjolkan sikap  rendah diri atau sikap tawadu'. 

Dan firman-Nya ٗاعضط ٍِ ص٘تل Kurangilah tingkat kekerasan 

suaramu, dan perpendeklah cara bicaramu, janganlah kamu mengangkat 

suaramu bilamana tidak diperlukan sekali. Karena sesungguhnya sikap yang 

demikian itu lebih berwibawa bagi yang melakukannya, dan lebih mudah 

diterima oleh jiwa pendengarnya serta lebih gampang untuk dimengerti. 

Selanjutnya Luqman menjelaskan penyebab larangan-Nya itu, sebagaimana 

disitir oleh firman-Nya االص٘اخ ىص٘خ اىحَير اُ اّنر  Sesungguhnya suara 

yang paling buruk dan paling jelek, karena ia dikeraskan lebih daripada apa 

yang dia perlukan tanpa penyebab adalah suara keledai. Dengan kata lain, 

bahwa orang yang mengeraskan suaranya itu berarti suaranya mirip suara 

keledai. Dalam hal ini ketinggian nada dan kekerasan suara, yang seperti itu 

sangat dibenci oleh Allah SWT.
39

 

Di dalam ungkapan ini jelas menunjukkan nada celaka dan kecaman 

terhadap orang yang mengeraskan suaranya, serta anjuran untuk membenci 

perbuatan tersebut. Di dalam ungkapan ini yaitu menjadikan orang yang 

mengeraskan suaranya diserupakan dengan suara keledai, terjkandung 

pengertian mubalaghah untuk menanamkan rasa antipati dari perbuatan 

tersebut. Hal ini merupakan pendidikan Allah buat hamba-hamba-Nya supaya 

mereka tidak mengeraskan suaranya di hadapan orang-orang karena 

meremehkan mereka, atau yang dimaksud ialah agar mereka meninggalkan 

perbuatan ini secara menyeluruh (dalam kondisi apapun) 

 

 

 

                                                           
39 Ibid, h.163 
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4. Tafsir Jalalain 

a. Surat Luqman Ayat 12 

                          

         

 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada) ٗىقد اتيْا ىقَِ اىحنَح

Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya, dan 

kata-kata mutiara yang diucapkannya cukup banyak serta diriwayatkan 

secara turun-temurun.
40

 Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul dia 

selalu memberikan fatwa, dan dia sempat mengalami zaman kenabian 

Nabi Daud, lalu ia meninggalkan fatwa dan belajar menimba ilmu dari 

Nabi Daud. Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku 

tidak pernah merasa cukup apabila aku telah dicukupkan." Pada suatu hari 

pernah ditanyakan oleh orang kepadanya, "Siapakah manusia yang paling 

buruk itu?" Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak 

mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan 

kejahatan."  ُا (Yaitu) dan Kami katakan kepadanya, hendaklah شنر هللا ا  

(bersyukurlah kamu kepada Allah) atas hikmah yang telah dilimpahkan-

Nya kepadamu.  ٔيشنر فإَّا يشنر ىْفض ٍِٗ (Dan barang siapa yang 

bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya 

sendiri) karena pahala bersyukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri 

 atas nikmat yang telah (dan barang siapa yang tidak bersyukur)  ٍِٗ مفر

dilimpahkan-Nya kepadanya  ّفإُ هللا غْي (maka sesungguhnya Allah Maha 

Kaya) tidak membutuhkan makhluk-Nya (lagi Maha Terpuji) Maha 

Terpuji di dalam ciptaan-Nya. 

b. Surat Luqman Ayat 13 

                                                           
40

 Imam Jalaluddin, Op.Cit, h.474  
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  (Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

menasihatinya,    ٔٗاذ قاه ىقَا ُ التْٔ ٕٗ٘ يعظ  

ييْيّ   "Hai anakku) lafal bunayya adalah bentuk tashghir yang dimaksud 

adalah memanggil anak dengan nama kesayangannya   ُال تشرك تا هلل ا    

 janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya)   اىشرك

mempersekutukan) Allah itu  ٌىظيٌ عظي  (adalah benar-benar kelaliman 

yang besar.") Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan masuk Islam. 

c. Surat Luqman Ayat 14 

                          

         

 Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap) ٗٗصيْا االّضا ُ ت٘اىدئ  

kedua orang ibu bapaknya) maksudnya Kami perintahkan manusia untuk 

berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya  ًٓحَيتٔ ا (ibunya telah 

mengandungnya) dengan susah payah ِٕٗ ْٕٗا عيى (dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu 

mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala bayi 

 dalam) اُ في عا ٍيِ  tidak menyusuinya lagi (dan menyapihnya)  ٗفصئ

dua tahun. Hendaknya) Kami katakan kepadanya  اُ اشنر ىي ٗى٘اىديل اىّي

 ,bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu)  اىَصير

hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali. 
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d. Surat Luqman Ayat 15 

                          

                           

   

Firman Allah ٗاُ جإدك عيى اُ تشرك تي ٍا ىيش تٔ عيَا  (Dan jika 

keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu) yakni pengetahuan yang sesuai 

dengan kenyataannya فال تطعَٖا (maka janganlah kamu mengikuti 

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang makruf) 

yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan menghubungkan silaturahmi 

dengan keduanya  ٗاتثع صثيو (dan ikutilah jalan) tuntunan  اّا ب ٍِ (orang 

yang kembali) orang yang bertobat  ّإىي (kepada-Ku) dengan melakukan 

ketaatan  ُ٘ثٌ اىّي ٍر جعنٌ فأ ّثعنٌ تَا مْتٌ تعَي(kemudian hanya kepada 

Akulah kembali kalian, maka Kuberitakan kepada kalian apa yang telah 

kalian kerjakan) Aku akan membalasnya kepada kalian. Jumlah kalimat 

mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa 

washshainal insaana dan seterusnya merupakan jumlah i'tiradh, atau 

kalimat sisipan. 

e. Surat Luqman Ayat 16 
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 Dan firman-Nya   ايثّْي اّٖا ("Hai anakku, sesungguhnya) perbuatan yang 

buruk-buruk itu (jika ada sekalipun hanya sebesar biji sawi, dan berada 

dalam batu atau di langit atau di bumi) atau di suatu tempat yang paling 

tersembunyi pada tempat-tempat tersebut (niscaya Allah akan 

mendatangkannya) maksudnya Dia kelak akan menghisabnya.   ُهلل ىطيف اا

 (Sesungguhnya Allah Maha Halus) untuk mengeluarkannya (lagi Maha 

Waspada) tentang tempatnya. 

 

f. Surat Luqman Ayat 17 

                                  

     

Firman Allah   يثّْي اقٌ اىصالج ٗأٍر تاىَعرٗف ٗأّ عِ اىَْنر ٗاىصثر عيى ٍا

 Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan) اصا تل

yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu) disebabkan amar makruf dan nahi 

mungkarmu itu.  إُ ذىل (Sesungguhnya yang demikian itu) hal yang telah 

disebutkan itu  termasuk hal-hal yang ditekankan untuk)  ٍِ عزً اال ٍ٘ر

diamalkan) karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang 

wajib. 

g. Surat Luqman Ayat 18 
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 menurut qiraat (Dan janganlah kamu memalingkan)  ٗال تصّعر

yang lain dibaca wa laa tushaa`ir خّد ك ىيْاّس  (mukamu dari manusia) ٗال  

ا تَش في االرض ٍر ح  janganlah kamu memalingkannya dari mereka 

dengan rasa takabur (dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh) dengan rasa sombong. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong) yakni orang-orang yang sombong di dalam 

berjalan (lagi membanggakan diri) atas manusia. 

h. Surat Luqman Ayat 19 

 

                       

                              

 

ٗاقصد في ٍشيل  Dan sederhanalah kamu dalam berjalan) ambillah 

sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan 

cepat, kamu harus tenang dan anggun,  (dan lunakkanlah)  ٗاغضط

rendahkanlah ص٘تل اُ اّنر االص٘اخ ٍِ (suaramu). Sesungguhnya 

seburuk-buruk suara) suara yang paling jelek itu ىص٘خ اىحَير  (ialah suara 

keledai.") Yakni pada permulaannya adalah ringkikan kemudian disusul 

oleh lengkingan-lengkingan yang sangat tidak enak didengar. 

 

 

  

 


