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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Profil Pendidik Dalam Surat Luqman Ayat 12-19

Profil pendidik merupakan garis-garis besar karakter seorang 

pendidik. Kisah dalam surat ini, mengisahkan sosok pendidik yang bernama 

Luqman Hakim yang sedang mendidik putranya. Luqman dikategorikan 

sebagai pendidik keluarga, yakni pendidik utama dan pertama bagi 

keluarganya. Dimana orang tua bertanggung jawab penuh atas kemajuan 

perkembangan anak kandungnya. Hal ini dikarenakan sukses tidaknya anak 

sangat tergantung pada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. 

Kesuksesan anak kandung merupakan cerminan kesuksesan orang tua juga. 

Kisah Luqman dalam surat ini merupakan peringatan pada pembaca akan 

suatu kenyataan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab pendidik, 

khususnya orang tua. 

Dari kandungan surah Luqman ayat 12-19, profil seorang 

pendidik digambarkan melalui karakteristik yang dapat membedakannya 

dengan yang lain. Karakteristik tersebut meliputi ciri khas dan sifat yang 

dimiliki seorang pendidik. Ciri dan sifat pendidik akan menyatu dalam seluruh 

totalitas  kepribadiannya. Totalita tersebut kemudian akan teraktualisasi dalam 

perkataan dan perbuatannya. Diantaranya sifat yang harus dimiliki pendidik 

adalah: 

1. Rabbaniyah

Sifat Rabbaniyah bagi seorang pendidik akan mempermudah dalam 

mengantarkan peserta didiknya pada terbentuknya manusia berkepribadian 

muslim. Sebab pendidik selalu menjadikan Tuhan sebagai referensinya. 

Tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya, selalu berpijak dari Tuhan dan untuk 

Tuhan. Dengan sifat rabbani ini, seorang pendidik mengabsahkan dirinya 

sebagai wakil Tuhan untuk mendidik yang lain. Sebagaimana Luqman yang 

menjadikan pendidikan kepada anaknya dengan maksud dan tujuan menjadi 
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"'Abdan Syakuran" (hamba yang senantiasa bersyukur kepada pemberi 

anugrah yang diterimanya), tingkah laku dan pola pikir yang dimiliki Luqman 

tercermin pada setiap tutur katanya yang penuh dengan untaian hikmah dan 

perbuatannya yang patut dijadikan panutan serta muatan materi yang diberikan 

Luqman mencerminkan bahwa ia memiliki konsep rabbaniyah. Luqman 

meletakkan konsep tauhid, yakni untuk tidak menyekutukan Allah sebagai 

landasan pertama akan perkembangan potensi peserta didiknya. Dengan 

melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam tujuan, tingkah laku, dan 

pola pikirnya semua dikembalikan kapada Rabb-Nya (pemilik anugrah yang 

telah ia terima), sehingga pantaslah jika ia menjadi teladan sebagai sosok 

pendidik yang lain, karena dalam dirinya telah tertanam sifat rabbaniyah. 

2. Zuhud 

Zuhud tidak berarti menolak materi, tetapi juga tidak mengukur 

segala sesuatu dengan materi. Kekayaan materi hanya merupakan sarana bagi 

pendidik muslim untuk mencapai tujuan hidup. Mendidik manusia lain 

(peserta didik) bukan karena keinginan mengumpulkan materi kekayaan, 

melainkan karena keterpanggilan untuk menyampaikan risalah Tuhan dan 

semata-mata mencari keridhaan-Nya.
1
 Luqman Hakim selaku orang tua 

sekaligus pendidik dalam bahasan ini, menduduki tempat yang tinggi dan suci, 

sebagaimana digambarkan dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi: 

                             

          

Artinya : "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".(QS.Luqman :14) 

                                                           
1
 Athiya, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987),h. 137  
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Ayat di atas memaparkan bentuk perjuangan seorang pendidik, 

khususnya dalam ayat ini pendidik keluarga. Baik itu seorang ayah ataupun 

ibu. Sosok ibu yang sering disebut dalam Al-Qur'an banyak memberi peluang 

akan tingginya kedudukan seorang ibu. Bahkan dalam sebuah hadist, yang 

artinya "Surga ada di telapak kaki ibu". Dalam ayat tersebut digambarkan 

peran seorang ibu yang telah susah payah mengandung sampai sembilan bulan 

atau bahkan lebih, dilanjutkan setelah bayi itu lahir ia harus merawatnya, 

menyusuinya, dan menyapihnya bila telah pada waktunya. Tak ubahnya 

dengan seorang ayah, senantiasa menantikan bayinya yang masih di dalam 

kandungan dan setelah lahir ia pun harus bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan putranya, serta mendidiknya ke jalan yang benar. Hingga akhirnya 

Allah memuliakan kedudukan-kedudukan orang tua yang berperan penting 

sebagai pendidik keluarga.   

Dari ayat tersebut bisa ditarik garis besar pada kata sebelum akhir, 

disana terdapat kata   أن اشكر ولوالديك, dari potongan ayat tersebut terdapat dua 

subjek, pertama yakni Allah SWT dan disandari dengan subjek kedua, yakni 

orang tua. Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada-Nya dan berlanjut 

(sambung) dengan perintah syukur kepada orang tua. Dari paparan ini, jelas 

menunjukkan kedudukan seorang pendidik (orang tua) menempati posisi 

kedua setelah Allah dalam haknya untuk memperoleh penghargaan dan 

penghormatan serta bakti dari anak-anaknya. Sehingga rasa syukur kepada 

Tuhan pun harus diikuti rasa syukur kepada orang tua. 

Implementasi dari hal tersebut, menunjukkan kepada kita untuk 

senantiasa memuliakan dan menghormati seorang pendidik (baik itu orang tua 

kita sendiri, guru kitan dan seseorang yang pernah mengajari kita satu huruf 

sekalipun), mematuhi semua perintahnya, menjauhi semua larangan yang 

diperintahkan olehnya. Karena seorang guru pada dasranya merupakan pelita 

(siraj) segala zaman, yang menerangi kegelapan hati peserta didiknya. 

Selaku pendidik yang menempati tempat tinggi nan suci tersebut, maka 

ia harus mengetahui kewajiban yang sesuai dengan posisinya sebagai 

pendidik. Ia haruslah seorang yang benar-benar zuhud. Ia mendidik dengan 

maksud untuk mencari keridhaan ilahi, bukan karena mencari upah, gaji, atau 
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uang balas jasa. Artinya dengan mendidik tersebut tidak menghendaki apapun 

selain mencari keridhaan ilahi dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Di waktu 

dulu, guru-guru mencari nafkah hidupnya dengan jalan menyalin buku-buku 

pelajaran dan menjualnya pada orang-orang yang ingin membelinya, dengan 

jalan demikian mereka dapat hidup. Beberapa abad lamanya sarjana – sarjana 

Islam tidak menerima gaji atas pelajaran yang mereka berikan. Akan tetapi 

lama kelamaan didirikan sekolah, dan tentunya pula gaji-gaji guru. Di waktu 

itu, banyak ulama dan sarjana yang menentang sistem ini dan mengkritiknya, 

ini adalah karena zuhud dan takwa mereka kepada Allah SWT. Sedangkan 

dalam bukunya Al Abrasy dikemukakan bahwasanya menerima gaji itu tidak 

bertentangan dengan maksud mencari keridhaan Allah dan zuhud di dunia ini, 

oleh karena seorang alim atau sarjana betapapun zuhud dan kesederhanaan 

hidupnya tentu juga membutuhkan uang dan harta untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

3. Ikhlas 

             Keikhlasan dan kejujuran merupakan kunci bagi keberhasilan seorang 

pendidik dalam menjalankan tugasnya. Ikhlas artinya sesuai antara perkataan 

dan perbuatan, melakukan apa yang ia katakan, dan tidak merasa malu untuk 

menyatakan ketidaktahuan. Seorang pendidik muslim dalam melaksanakan 

tugas mengajar bukan karena keterpaksaan. Sifat ikhlas akan melahirkan 

pendidik yang penuh idealisme untuk membina pribadi dan masyarakat 

dengan benar. Ia mendidik dan mengajar manusia, semata-mata untuk mencari 

ridho Allah semata, bukan karena ingin dipuji, mendapatkan materi, jasa 

maupun yang lain. Dalam konteks ini, tidak berarti ia tidak boleh menerima 

imbalan jasa (materi) dari manusia yang dididik dan dari apa yang 

diajarkannya. Ikhlas disini hampir sama dengan zuhud, tapi ikhlas dalam 

konteks ini lebih diperluas. Jika zuhud lebih menekankan pada niat dan 

motivasi melaksanakan tugas pendidik, maka makna ikhlas dalam kaitan ini 

termasuk pula sikap terbuka, mau menerima kritik dan saran tidak terkecuali 

dari peserta didik sehingga dalam pembelajaran tercipta interaksi antara guru 

dan murid bagaikan interaksi sesama subjek.
2
 

                                                           
2
 Ahmad Syar'i, Filsafat pendidikan islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),h.37 
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             Sebagaimana Luqman dalam tema ini, sebelum ia memerintahkan 

untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya, tak ubahnya Luqman telah 

menjalankannnya karena ia menyadari bahwa ia sebagai pendidik adalah 

teladan (uswah) bagi putranya. Seorang alim yang benar-benar alim ialah 

orang yang selalu merasa harus menambah ilmunya dan menempatkan dirinya 

sebagai pelajar untuk mencari hakikat, di samping itu ia ikhlas terhadap 

peserta didiknya dan menjaga waktu mereka. Tidak ada halangan seorang 

pendidik belajar dari muridnya, oleh karena dalam pendidikan Islam seorang 

guru harus bersifat rendah hati. Juga seorang pendidik harus bersikap 

bijaksana dan tegas dalam kata dan perbuatannya, selayaknya Luqman yang 

mendapat julukan "al-hakim", lemah lembut tanpa memperlihatkan 

kelemahan, keras tanpa memperlihatkan kekerasan. Sebagaimana firman Allah 

QS. Luqman : 13  

                        

Artinya :"  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". (QS. Luqman:13) 

             Dalam ayat di atas, Luqman laksana seorang pendidik sedang 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Ia menasehati dan memberi 

pelajaran kepada putranya, yang disinyalir dari kata ya-izhu. Kata ya-izhuhu 

terambil 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 memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau 

sampaikan. 

            Dalam rangka menasehati putranya tersebut, Luqman menggunakan 

bahasa seruan yang sangat halus. Yakni tidak membentak, tetapi penuh kasih 

sayang sebagaimana dipahami dan panggilan mesranya kepada putranya yang 

berbunyi "Ya Bunayya" kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu 
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dilakukannya dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja 

masa kini dan datang pada kata ya'izhuhu. Kata bunayya adalah isim tasghir 

dari kata ibny yakni anak lelaki. Pemanggilan tersebut mengisyaratkan kasih 

sayang. Dari sini kita dapat barkata bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa 

mendidik hendaknya didasari oleh kasih sayang terhadap peserta didik. 

             Kesimpulan dari paparan di  atas, menyebutkan bahwasanya mendidik 

ala Luqman Hakim yang berperan sebagai figure pendidik dalam surat ini, 

didasari atas dasar kasih sayang terhadap peserta didik. Profil pendidik yang 

diperankan oleh sosok Luqman Hakim telah mengawali pendidikannya dengan 

menyampaikan pesan tauhid dan melarangnya untuk berbuat syirik 

(menyekutukan Allah) dengan sesuatu yang lain. Luqman adalah sosok yang 

memiliki rasa belas kasih terhadap anaknya sehingga ia menghendaki 

anakanya memperoleh keselamatan dunia akhirat, dengan melarangnya untu 

berbuat syirik, karena sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat aniaya 

serta dosa yang tidak terampuni. 

            Jika dikaitkan dengan profil pendidik, maka jelaslah bahwa seorang 

pendidik, maka jelaslah bahwa seorang pendidik pada ranah kognitif siswa, 

pendidik juga mengarahkan peserta didiknya untuk mengetahui hakikat 

daripada menuntut ilmu, yang tak lain semua hanya beribadah kepada Allah, 

sikap spritual father telah melekat pada sosok Luqman, disamping itu kita 

melihat materi pertama yang diajarkan olehnya, dimana pendidikan tauhid  

memperoleh prioritas utama dalam upaya mendidik dan mengembangkan 

potensi fitriyah anak, untuk menjadi landasan dasar bagi pengembangan 

seluruh potensi yang dimilikinya. 

3. Pemaaf 

 Sifat pemaaf bagi seorang merupakan kendali dalam melaksanakan 

tugas kependidikan. Peserta didik sebagai manusia berpotensi tentu penuh 

dinamika. Terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik sebagai 

dinamika konsekuensi dan kreativitas, tidak jarang membuat rasa jengkel, 

kurang puas, menyinggung perasaan dan tidak menyenangkan guru. Sebagai 

orang biasa, guru juga tidak lepas dari sifat marah, kurang senang dan 

sejenisnya. Tetapi hal itu tidak boleh berlangsung lama, karena nantinya akan 
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mengganggu interaksi pembelajaran yang seharusnya menyenangkan. Itu 

sebabnya pendidik harus bersifat pemaaf. Dengan sifat pemaaf itulah seorang 

pendidik akan dihormati dan disenangi oleh peserta didiknya. Oleh sebab itu, 

setiap pendidik muslim hendaknya memiliki sifat pemaaf, agar kegiatan 

pendidikannya dapat berhasil sebagaimana Rosul dalam mendidik umatnya.  

 

4. Jujur 

Seorang pendidik hendaknya berkata dan bertindak sesuai dengan apa 

yang diketahuinya. Seorang pendidik muslim hendaknya berani berkata tidak 

tahu, jika memang tidak tahu. Pendidik harus terus menerus konsekuen dan 

komitmen pada kejujuran, karena sifat jujur akan meningkatkan wibawa bagi 

pendidik. Sifat jujur ini mencakup :  

a) Jujur terhadap diri sendiri, dalam arti keterbukaan jiwa dan tidak 

pernah mau menggadaikan makna hidupnya untuk perbuatan yang 

bertentangan dengan keyakinan. 

b) Jujur terhadap orang lain, dalam arti berkata dan berbuat benar juga 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain 

c) Jujur kepada Allah, dalam arti seluruh kegiatan termotivasi hanya 

untuk ibadah kepada-Nya. Dari sifat jujur inilah pendidik bukan hanya 

bertanggung jawab kepada atasan, lebih dari itu mereka bertanggung 

jawab kepada Allah Yang Maha Esa.
3
   

 

5. Adil 

       Keadilan pendidik harus tercermin dan dimanifestasikan dalam sikap 

dan tindakannya, baik berupa pujian, hukuman, penilaian, perintah maupun 

larangan terhadap peserta didiknya. Memperlakukan peserta didiknya dengan 

tidak pilih kasih. Siapa yang bersalah harus dihukum dan yang benar harus 

dipuji. Sifat adil dimaksudkan memperlakukan peserta didiknya secara bijak 

sesuai dengan proporsinya masing-masing. Seorang pendidik harus 

memperlakukan sama terhadap peserta didiknya. Jangan memilah milah 

                                                           
3
 Nurwadjah, Tafsir Ayat-Ayat pendidikan (Bandung: MARJA, 2007),h. 163 
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peserta didik kepada perlakuan istimewa dan tidak istimewa. Semua 

kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan yang benar dan dengan 

memperhatikan setiap peserta didiknya. Keadilan juga merupakan salah satu 

sifat Tuhan dan al-Qur'an menekankan agar menjadikan keadilan itu sebagai 

ideal moral. Oleh sebab itu, setiap pendidik muslim hendaknya memiliki sifat 

adil. 

 

6. Sabar 

      Seorang pendidik harus bersabar dalam mengajarkan berbagai 

pengetahuan kepada peserta didiknya. Mengigat pendidik sebagai fasilitator, 

mediator, dan lain sebagainya. Berbeda dengan dahulu, yang mana pendidik 

memposisikan dirinya sebagi teacher center yang berhak menentukan apa saja 

yang terjadi di dalam kelas. 

7. Kasih Sayang 

      Kecintaan seorang pendidik muslim kepada peserta didiknya, seperti 

kecintaannya kepada anak kandungnya sendiri. Dengan memiliki sifat kasih 

sayang ini, seorang pendidik akan memperlakukan peserta didiknya dengan 

lemah lembut. Namun demikian, tidak berarti bahwa seorang pendidik tidak 

berbuat tegas kepada peserta didiknya. Sifat tegas tetap diperlukan, sebata 

kewibawaan yang ada padanya. Sebagaimana diperankan oleh Luqman yang 

penuh kasih dalam mendidik anaknya. Hal ini bisa terlihat dari segi bahasa 

yang dituturkan oleh Luqman kepada anaknya.  

        Sifat-sifat yang berkaitan dengan persyaratan psikis, sebagaimana 

disebutkan di atas, tidak berarti bahwa hanya itu saja. Tetapi dengan 

menyebutkan delapan sifat itu, dimaksudkan dapat mewakili sifat-sifat yang 

lain, seperti: memiliki sifat keteladanan, stabil dalam emosi, sabar, tidak 

mencela peserta didik dan sebagainya. Sedangkan karakteristik pendidik 

muslim adalah : 

a) Kebersihan 
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Seorang pendidik harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, 

bersih jiwanya, terhindar dari dosa, sifat riya', dengki, permusuhan, dan sifat-

sifat tercela lainnya. Sebagaimana dipaparkan dalam surat Luqman ayat 16 

sebagai berikut: 

                            

                        

Artinya : (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. (QS. 

Luqman:16) 

Profil pendidik yang ditampilkan dalam pesan ayat di atas 

digambarkan dengan penggunaan karakteristik pesan yang disampaikan oleh 

ayat tersebut, bahwasanya seorang pendidik harus bersih tubuhnya, jauh dari 

dosa dan kesalahan, bersih jiwanya hal ini dikarenakan pendidik adalah 

teladan bagi peserta didiknya, disamping itu sebesar dan sekecil apapun 

perbuatan baik ataupun buruk kita pasti diketahui oleh Allah SWT. 

Disamping itu, karakter lain ditemukan dari bahasa yang digunakan 

oleh sosok Luqman. Selain menggunakan bahasa seruan, yang mampu 

menunjukkan kasih sayang sebagai seorang pendidik. Luqman juga 

menggunakan bahasa kiasan/ibarat sebagaimana potongan ayat   إن تك مثقال حبة

 Karakteristik bahasa yang digunakan amatlah indah, sehingga .  من خر دل 

mampu meninggalkan kesan yang sangat dalam pada peserta didik. Pesan 

yang disampaikan oleh sosok pendidik disini mengndung makna yang sang 

sangat dalam, karena ketika seorang dengan penuh kesadaran menghayati dan 

kemudian dia senantiasa mempertimbangkan dan memperhitungkan untung 

rugi dariperbuatannya itu niscaya dia akan terselamatkan dari perbuatan – 

perbuatan tidak terpuji yang merugikan dirinya maupun orang lain. 
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b)  Bersifat kebapaan 

Seorang pendidik harus mencintai peserta didiknya seperti cintanya 

terhadap anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti ia 

memikirkan keadaan anak-anaknya. Atasa dasar sistem pendidikan Islam 

inilah ditegakkan pendidikan dizaman sekarang. Bahkan seharusnya guru 

harus lebih mencintai muridnya daripada anak-anak yang berasal dari sum-

sumnya sendiri. Seorang Bapak yang menaruhkan anak kandungnya dilubuk 

hatinya, adalah seorang bapak yang biasa saja. Tetapi seorang bapak yang 

menempatkan anak yang lain di lubuk Hatinya sendiri, maka ia dianggap 

bapak yang suci dan seorang bapak yang teladan. Jika ia mengutamkan murid 

dengan rasa kasih sayang sehingga ia menjadi sosok pendidik yang penuh 

kasih sayang, membantu yang lemah, dan harus simpati atas apa yang mereka 

rasakan 

   c).  Mengetahui Tabiat Peserta Didik 

Seorang pendidik harus mengetahui tabiat peserta didiknya. Pendidik 

juga harus mengetahui tabiat pembawaan, adat kebiasaan, rasa dan pemikiran 

peserta didik agar ia tidak kesasar dalam mendidik anak. Inilah yang 

disarankan oleh ahli-ahli pendidikan di abad kedua puluh. Dalam pendidikan 

Islam, seorang guru itu diharuskan berpengetahuan tentang kesediaan dan 

tabiat anak-anak serta memperhatikan hal-hal dalam mengajar agar dapat 

dipilihkan mata pelajaran yang cocok dan sejalan dengan pemikiran mereka. 

"jangan hendaknya mereka dilompatkan dari sesuatu yang terang nyata kepada 

sesuatu yang komplikasi, dari sesuatu yang kelihatan di mata kepada sesuatu 

yang tidak tampak sekaligus, tetapi menurut tingkat kesanggupan mereka". 

Hal ini berdampak bahwasanya seorang pendidik harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang harus dimiliki, dikuasai, dan terpancar dari kepribadiannya, 

sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 12 sbb: 
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Artinya :" 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". (QS. Luqman:12) 

Kata kunci dalam ayat tersebut, yang menjelaskan tentang profil 

pendidik adalah kata al-hikmah yang dimiliki Luqman. Hikmah memiliki 

banyak definisi, perbedaan, perbedaaan definisi tersebut dikarenakan cara 

pandang yang beda terhadap isi kandungan hikmah. Sementara itu, dalam Al- 

Qur'an kata hikmah terulang sebanyak dua puluh kali, yang kesemuanya dapat 

menjadi empat, yakni : 

1) Hikmah yang mengandung arti sunnah (lihat surat al-ahzab : 34, al-

baqoroh: 231 dan an-nisa: 113) 

2) Hikmah dalam arti kenabian (lihat surat al-Baqarah : 251, asy-Syura: 

21, an-Nisa' : 54, al- Qashas : 14 dan Shad : 20) 

3) Hikmah dalam pengertian metode atau pendekatan (lihat surat an-Nahl 

: 125) 

4) Hikmah dalam arti ilmu yang benar dan sehat (lihat surat al-Baqarah : 

269) 

Sementara itu, Mula Shadra mengelompokkan kata hikmah dalam al-

Qur'an menjadi empat pengertian, yaitu : 

1) Hikmah bisa berarti, nasihat-nasihat al-Qur'an sebagaimana firman 

Allah dalam QS. An-Nisa' : 113, QS. Ali Imran : 164 

2) Hikmah yang mengandung arti pemahaman dan ilmu, hal ini dapat 

dicermati dalam firmannya QS. Maryam: 12, QS. Luqman : 12, QS. 

Al-An'am : 89 

3) Hikmah yang berarti kenabian, sebagaimana dalam firman-Nya QS. 

Al-Baqarah : 251 
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4) Hikmah bisa berarti al-Qur'an yang didalamnya mengandung keajaiban 

dan dipenuhi rahasia-rahasianys. Hal ini dapat dicermati dalam firman-

Nya QS. Al- Baqarah : 269.
4
  

Dari klarifikasi tersebut bisa diketahui bahwa kata hikmah dalam surat 

Luqman ini memiliki makna pemahaman dan ilmu. Sedangkan dalam tafsir al-

Maraghi, hikmah diartikan kebijaksanaan dan kecerdikan. Sedangkan dalam 

tafsir al-Mishbah, hikmah dimaknai dengan mengetahui yang paling utama 

dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu 

amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, dan amal 

yang tepat dan didukung oleh ilmu.
5
 

Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau 

diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih 

besar dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. 

Maka ini ditarik dari kata hakamah, 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). 

Dari beberapa definisi di atas, bila dikaitkan dengan profil pendidik, 

maka pendidik dalam hal ini terkait dengan aspek personal dan aspek 

professional menyangkut peran profesi pendidik sebagai tenaga professional. 

Hikmah yang memiliki arti pemahaman, mengetahui hakikat sesuatu dan lain 

sebagainya dalam ayat di atas mengandung argumen yang senada dengan 

kompetensi professional-religius yang merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki seorang pendidik, yakni menyangkut kemampuan untuk 

menjalankan tugasnya secara professional. Seorang pendidik harus menguasai 

ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya dan wawasan 

pengembangannya serta siap mengembangkan profesi yang 

berkesinambungan, agar ilmu dan keahliannya tetap relevan, sehingga dalam 

menghadapi permasalahan mampu membuat keputusan atas beragamnya kasus 

                                                           
4
 Nurwadjah, Op.Cit,h.159 

5
 M.Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol.11 (Jakarta: Lentera Hati,2003),h. 121 
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serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawancara 

keahliannya.  

Dalam kaitannya dengan kompetensi yang mesti dimiliki seorang 

pendidik tersebut, hikmah adalah syukur, karena dengan bersyukur, seseorang 

akan mengenal Allah dan mengenal anugerah-Nya. Dari pengertian ini tak lain 

menunjukkan bahwasanya tugas seorang pendidik ialah mampu mentransfer 

ilmu yang ia miliki, menginternalisasikan pengetahuan yang ia miliki pada 

peserta didik serta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang mereka 

peroleh dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana konsep syukur yakni 

memfungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan 

penganugerahannya. Hal itulah yang menjadi pondasi utama sosok Luqman 

sebagai pendidik, sehingga patutlah jika ia bergelarkan al-Hakim (yang 

bijaksana), yang nantinya akan berimplikasi pada para pendidik saat ini agar 

bersikap bijaksana sebagaimana Luqman Hakim. 

d. Menguasai Materi 

Seorang pendidik mesti menguasai pelajaran yang ia berikan serta 

memperdalam pengetahuannya tentang itu. Janganlah pelajaran itu bersifat 

dangkal, sehingga tidak dianggap rendah bagi peserta didik yang cepat dalam 

menangkap materi pelajaran.  Penguasaan materi ini termasuk kompetensi 

professional yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Sekurang-kurangnya 

pendidik harus menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai 

dengan standar program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu. 

Disamping itu, seorang pendidik dalam menyampaikan materi 

pelajarannya seharusnya menggunakan cara-cara yang dicontohkan oleh 

Luqman ketika mengajari putranya, misalnya sebagai berikut: 

a. Ketika memberi nasehat dengan cara menyentuh hatinya 

b. Tidak mudah putus asa dalam mendidik 

c. Dalam mendidik didasarkan atas kasih sayang 

d. Menjelaskan dengan disertai argumen yang rasional 

e. Dengan lemah lembut 
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f. Didasari oleh kesabaran, keteguhan, dan ketekunan. 

Dari karakteristik di atas, dapat dipahami bahwa pendidik dalam 

pandangan Islam memiliki posisi yang tinggi dan terhormat. Namun tugas 

yang mesti mereka emban tidaklah mudah, sebab Islam menuntut pendidik 

tersebut melakukan terlebih dahulu apa-apa yang akan ia ajarkan. Dengan 

begitu, pendidik akan mampu menjadi teladan (uswah) bagi peserta didiknya. 

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendidik yang mulia, yaitu Nabi 

Muhammad SAW. Jika karakteristik yang diinginkan oleh pendidikan Islam 

tersebut dapat dipenuhi, maka pendidikan yang berkualitas niscaya akan dapat 

diraih. Untuk itu, kajian dan analisis filosofis sangat dibutuhkan dalam 

merumuskan konsep dalam perspektif Islam, sehingga diperoleh pemahaman 

yang utuh tentang profil pendidik sehingga berguna dalam upaya mewujudkan 

tujuan pendidikan yang diinginkan secara efektif dan efesien. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 


