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ABSTRAK 

Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an Surah Luqman 

Ayat 12-19 PerspektifTafsir Al-Misbah 

Oleh: 

HalimahTusa’ Diah 

 

Pada saat ini Negara Indonesia berada pada era grobalisasi yang ditandai 

dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Era kemajuan 

globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif pada tatanan kehidupan. 

Semakin merosotnya nilai akhlak dan budi pekerti pada anak, degradasi moral, 

berkurangnya rasa hormat, kepada orangtua, kurangnya sopan santun merupakan 

masalah yang dihadapi saat ini. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 12-19 

Perspektif Tafsir Al-Misbah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pendidikan akhlak dalam Al-Qur’an Surah Luqman ayat 12-19 perspektif Tafsir Al-

Misbah.  

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam skripsi ini maka 

dalam penulisannya, penulis menggunakan metode analisis isi (content analistis) 

teknik analisis ini merupakan kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau 

dokumen, juga merupakan teknik untuk menemukan karakteristik pesan, yang 

penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Maka dengan sendirinya 

penganalisian data ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan (library resech), 

yakni dengan membaca, menelaah, dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang 

erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dalam Al-Quran 

surah Luqman ayat 12-19 perspektif tafsir Al-Misbah meliputi a) perintah untuk 

bersyukur kepada Allah, b) perintah untuk tidak menyekutukanAllah, c) berbakti 

kepada orangtua, d) segala amal diperhitungkan, e) mendirikan shalat, menyeru 

kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar, f) rendah hati adalah akhlak utama. 

Dari pemaparan diatas, maka peneliti memberikan sarannya bagi pendidik, orangtua 

dan pembaca, agar mereka mampu memberikan contoh serta dapat 

mengaplikasikannya dalam mendidik anak yang baik sesuai dengan pendidikan 

akhlak yang terdapat dalam Al- Quran surah Luqman ayat 12-19. 

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an Surah Luqman ayat 12-19 

Persepktif Tafsir Al-Misbah 
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MOTTO 

                                

                           

Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika 

salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia.
1
 

Dari Abu Ad-Darda' radiyallahu 'anhu; Rasulullah sallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: 

ُلُغ بِِه   َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِف املِيزَاِن أَثْ َقُل ِمْن ُحْسِن اخلُُلِق، َوِإنَّ َصاِحَب ُحْسِن اخلُُلِق لََيب ْ
ْوِم َوالصَََّلةِ   (مذي: صحيحسنن الت )« َدَرَجَة َصاِحِب الصَّ

Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat 

daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa 

mencapai derajat orang yang berpuasa dan shalat. [Sunan Tirmidzi: Sahih] 

                                                 
1
 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, 

2015), h. 284 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diuraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan maksud 

untuk menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah “Pendidikan 

Akhlak Dalam Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-

Misbah”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama.
1
 

2. Akhlak 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak  dari “khuluqun” yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
2
 

 

 

 

                                                             
1
Marimba dalam Ahmad Tafsir, Metodelogi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1999) h. 6 
2
 A Mustofa, Akhlak Tasawuf, ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), h. 11  



2 

 

 

 

3. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah “kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril untuk 

dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petujuk atau pedoman hidup bagi umat 

manusia”.
3
 

4. Surah Luqman 

Surah Luqman adalah salah satu surah dalam Al-Qur‟an.Surah Luqman 

ini masuk kedalam kelompok surah Makkiyah kecuali ayat ke 28, 29, dan 

30.Surah ini terdiri dari 33 ayat menurut perhitungan ulama Mekah dan 

Madinah, dan 34 ayat menurut ulama Syam, Kuffah dan Basrah.Perbedaan ini 

hanya dalam perbedaan menghitung, bukan berarti ada ayat yang tidak diakui 

oleh karena menilainya hanya 33 ayat.
4
 

5. Tafsir Al-Misbah 

Tafsir Al-Misbah ini pertama kali ditulis di Cairo Mesir pada hari jum‟at, 

4 Rabi‟ul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 juni 1420M. secara 

lengkap tafsir ini diberi nama Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Quran yang diterbitkan pertama kali (volume 1)oleh penerbit Lentera Hati 

bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jama pada bulan Sya‟ban 

1421/November 2000. Pada mulanya Tafsir Al-Misbah ini akan ditulis secara 

                                                             
3
 Dapertemen Pedidikan dan Kebudayan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1998), h. 33  
4
 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an Vol 11, 

(Jakarta: Lentera Hati< 2002), h. 107-108  



3 

 

 

 

lebih sederhana dan tidak berbelit-belit. Beliau (M. Qurais Shihab) merencanakan 

Tafsir ini tidak lebih dari tiga volume. Namun, ketika Qurais  memulai menulis 

dan selalu bersentuhan dan atas kecintaannya mendapatkan kepuasan secara 

ruhani, maka tak terasa akhirnya tafsir ini dapat hadir dengan jumlah yang diluar 

dugaan, yaitu mencapai 15 volume dan sampai tahun 2006 telah naik cetak hingga 

7 kali. Dari segi corak, tafsir al-misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra 

budaya dan kemasyarakatan (al-adabi al-ijtima‟i), yaitu corak tafsir yang 

berusaha memahami nash-nash Al-Quran dengan cara pertama dan utama 

mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti, selanjutnya 

menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan bahasa 

yang indah dan menarik, kemudian seorang mufasir berusaha menghubungkan 

nash-nash Al-Quran yang dikaji dengan kenyataan social dan system budaya yang 

ada.  

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah sebuah penelitian kajian pustaka untuk 

mengungkapkan secara lebih jauh dan mendalam tentang “Pendidikan Akhlak 

dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Misbah”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi lima unsur pokok yaitu 

Al-Qur‟an, Akidah, Syariah, Akhlak, dan Tarikh. Penulis sangat tertarik untuk 



4 

 

 

 

melakukan penelitian dibidang akhlak khusus nya yang berkenaan dengan 

pendidikan akhlak. 

Dalam ayat 13 dalam Tafsir Al-Misbah, diriwayatkan bahwa Suwayd 

Ibnu Ash-Shamit suatu ketika datang ke Mekah.Ia adalah seorang yang cukup 

terhormat dikalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah Saw mengajaknya 

untuk memeluk agama Islam. Suwayd berkata kepada Rasulullah Saw  

“mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku”. 

Rasulullah Saw berkata  “apa yang ada padamu?” ia menjawab, “kumpulan 

hikma Luqman,”kemudian Rasulullah berkata “sungguh perkataan yang amat 

baik!” tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Qur‟an yang 

diturukan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya Rasulullah lalu 

membacakan Al-Qur‟an kepadanya dan mengajarkannya memeluk Islam.
5
 

Al-Qur‟an adalah sumber dari pendidikan Islam, penulis mencoba 

mengkaji, mencari dan meneliti Pendidikan Akhlak berdasarkan Al-Qur‟an 

Surah Luqman.Karena dewasa ini dunia pendidikan selalu berkiblat 

kebarat.Pendidikan barat dianggap lebih modern dan maju, sehingga umat 

Islam malas, malu, dan enggan untuk mengkaji Al-Qur‟an sebagai sumber 

pendidikan. 

Berdasarkan riwayat diatas, penujukkan bahwa apa yang ada pada diri 

Luqman dan apa yang dilakukan oleh Luqman untuk mendidik anaknya 

memang tepat untuk dijadikan contoh dan acuan bagi para orang tua dalam 

                                                             
5
Ibid, h. 125  
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mendidik anak-anaknya. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

siapapun. 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini Negara Indonesia berada pada era globalisasi yang ditandai 

dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan Ilmu Pengetahuan.Era kemajuan 

globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif pada tatanan kehidupan 

dalam masyarakat (sosio cultural bangsa).Dampak positif yang dibawa oleh era 

kemajuan ini, diantaranya kita dapat dengan mudah mengakses berbagai 

informasi yang dibutuhkan dari berbagai belahan dunia. 

 Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, seperti 

masuknya budaya-budaya asing dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya 

lokal bangsa Indonesia, seperti meningkatnya kekerasan terhadap anak semakin 

merosotnya nilai akhlak dan budi pekerti atau degradasi moral, prilaku anak dan 

remaja yang melanggar norma-norma agama, kurangnya rasa tenggang rasa, 

sikap keras dan anarkis, tindakan kekerasan di sekolah, berkurangnya rasa 

hormat kepada orang tua dan guru, dan lain-lain merupakan masalah-masalah 

yang dihadapi pada saat ini.
6
 

                                                             
6
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 2011), h.v.  
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Contohnya kasus kejadian yang menimpa siswa SMA disebuah sekolah 

swasta Makassar yang berkelakuan buruk,mengangkat kakinya diatas meja dan 

merokok disamping guru saat berada diruangan kelas, kejadian itu terjadi pada 

hari rabu tanggal 13 bulan 10 tahun 2016. Pada saat kejadian kepala sekolah dan 

sejumlah guru lainnya tidak ada dilingkungan sekolah mereka sedang ada 

pelatihan.Kasus ini kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) untuk ditindak lanjuti.
7
Contoh kasus lainnya siswa 

SMAN8 Banjarmasin yang berinisial MP yang tega membunuh gurunya Drs. 

Ambiya Rahman.  MP mengaku tega mengabisi nyawa korban lantaran dendam 

kepada korban yang telah melakukan pelecehan terhadap dirinya, MP membunuh 

korban dengan cara melilitkan tali keleher korban hingga korban tercekik lalu 

tewas. Selain MP polisi juga menangkap WB adik pelaku yang diduga turut 

mengambil harta benda milik korban pembunuhan kakaknya. Akibat aksi kejinya 

pelaku dijerat pasal 338 jo 365 KUHP dengan ancaman 15tahun penjara kejadian 

ini terjadi pada hari sabtu tanggal 07 bulan 02 tahun 2015.
8
 

Dari kejadian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya akhlak remaja 

pada saat ini mulai menurun salah satu penyebab yang mengakibatkan turunnya 

akhlak remaja adalah lingkungan tempat bermain, pergaulan anak yang 

melanggar dari aturan norma dan agama, ketidak harmonisan keluarga, dan 

                                                             
7
News.detik.com/berita/d-3319852/heboh – murid-merokok. Diakses pada malam selasa 

pukul 20:00 wib   
8
https:// metro.Sindonews.Com/read/1051462/170/siswa-membunuh guru. Diakses pada 

malam selasa pukul 20: 15 
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kurangnya ilmu pengetahuan agama yang menyebabkan anak melakukan 

tindakan tersebut. Sedangkan pada hakikatnya pengertian akhlak itu menurut Ibn 

Miskawaih adalahsifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.Sedangkan 

penjabarannya kata “akhlak”  berasal dari bahasa Arab, yaitu jama‟  dari kata 

“khuluqun”  yang secara linguistic diartikan dengan budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat, tata karma, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata 

“akhlak” juga berasal dari kata “khalaqa” atau “khalqun” artinya kejadian, serta 

erat hubungannya dengan „Khaliq”, artinya menciptakan, tindakan atau 

perbuatan, sebagaimana terdapat kata “al-khaliq”  artinya pencipta dan 

“makhluq” artinya yang diciptakan.
9
 

Sebenarnya ada dua pendekatan yang dapat digunkan untuk 

mendefinisikan kata “akhlak”, yaitu pendekatan linguistic (kebahasaan), dan 

pendekatan terminologik (peristilahan). Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal 

dari bahasa Arab, yaitu isim masdar (bentuk infinitive)dari kata “al-akhlaqa-

yukhliqu-ikhlaqan”, sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af‟ala-

yuf‟ilu-if‟alan, berarti as-sajiyah (perangai), ath-thabi‟ah, (kelakuan, tabiat, 

watak dasar), al-adat  (kebiasaan, kelaziman), al-maru‟ah (peradaban yang baik), 

dan ad-din (agama). Kata “akhlak” juga isim masdar dari kata “akhlaqa”, yaitu 

“ikhlaq”.Berkenaan dengan ini, timbullah pendapat bahwa secara lingustik, 

                                                             
9
 Beni Ahmad Saebeni, Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) h. 13  
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akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak 

memiliki akar kata.Kata akhlak secara etimologis, berasal dari bahasa Arab, yaitu 

dari kata “Khalaqa” berarti adat, perangai, atau tabiat.Secara terminologis, dapat 

dikatakan bahwa akhlak merupakan pranata prilaku manusia dalam segala aspek 

kehidupan.Dalam pengertian umum,akhlak dapat dipadankan dengan etika atau 

nilai moral.
10

 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya akhlak itu lahir dari kebiasaan., 

kebiasaan lahir dari pembiasaan, dan pembiasaan merupakan proses penanaman 

kebiasaan yang mendorong seseorang agar mengupayakan pengulangan suatu 

tindakan agar ia terbiasa melakukannya sehingga terkadang seseorang tidak 

menyadari lagi apa yang dilakukannya karena sudah menjadi kebiasaan baginya. 

Akhlak yang baik tidak terlepas dari aqidah dan syariah, karena 

perbuatan yang baik justru timbul karena adanya dorongan dari aqidah 

(keyakinan) dan syariah (aturan) tidak bisa dikatakan baik akhlak seseorang jika 

tidak didasari dengan keyakinan yang terdapat dalam dirinya dan aturan yang 

mengatur segala kehidupannya.Pengertian aqidah,aqidah berasal dari kata 

“aqada” artinya ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga 

bersambung.Aqad berarti pula janji, ikatan (kesepakatan) antara dua orang yang 

mengadakan perjanjian. 

                                                             
10

Ibid, h. 14 
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Aqidah menurut (terminologi)adalah sesuatu yang mengharuskan 

hatimembenarkannya, membuat jiwa tenang, dan menjadi kepercayaan yang 

bersih dari kebimbingan dan keraguan.Istilah aqidah masih bersifat umum untuk 

berbagai agama, misalnya aqidah Trinitas pada Kristen atau Trimurti pada Hindu 

dan sebagainya.
11

 

Aqidah Islam dalam Al-Qur‟an disebut iman.Ia bukan hanya berarti 

percaya. Melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk 

berprilaku. Karena itu, lapangan iman sangat luas bahkan mencakup segala 

sesuatu yang dilakukan seorang muslim itu disebut amal shaleh. Oleh karena itu, 

iman didefinisikan sebagai berikut : 

“Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan 

melaksanakan dengan segala anggota badan (perbuatan)”. 

Seseorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, 

melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakuan 

sesuatu sesuai dengan keyakinan tersebut.Karena itu, iman bukan hanya 

dipercayai atau diucapkan, melainkan bersatu secara utuh dalam diri seseorang 

yang dibuktikan dalam perbuatannya. 

Aqidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam Islam.Ia merupakan 

keyakinan yang menjadi dasar segala sesuatu tindakan atau amal. Seseorang 

                                                             
11

Toto Suryana Af, Dkk, Pendidikan Agama Islam ,(Bandung: Tiga Mutiara, 1997) h. 

94 
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dipandang sebagai muslim atau bukan tergantung pada aqidahnya. Apabila ia 

beraqidah Islam, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan bernilai sebagai 

amaliah atau amal saleh, apa bila sebaliknya, segala amalnya tidak memiliki arti 

apa-apa, sekalipun bernilai.
12

 

Aqidah Islam atau iman mengikat seorang muslim sehingga ia terikat 

dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Karena itu, menjadi seorang 

muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam 

ajaran Islam, seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini 

difirmankan Allah : 

                          

           

Artinya:“Hai orang yang beriman masuklah ke dalam Islam keseluruhannya dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu 

musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqoroh,2:208)”
13

 

Menurut Hasan Al-Banna “aqa‟id (bentuk jamak dari aqidah) adalah 

beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sama sedikit pun 

dengan keragu-raguan. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy “ aqidah adalah 

                                                             
12Ibid, h. 95  
13

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014) , h.32 
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sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum (aksioma) oleh manusia 

berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. (kebenaran) itu dipatrikan (oleh manusia) 

didalam hati (serta) diyakini kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan 

ditolak segala sesuatu yang bertantangan dengan kebenaran itu”. 
14

 

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh 

sendi kehidupan umat Muslim.Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga 

berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. 

Syariah menurut bahasa berarti jalan, sedangkan menurut istilah adalah 

system norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan 

manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.
15

 

Syariah merupakan aspek norma atau hukum ajaran Islam yang 

keberadaannya tidak terlepas dari aqidah Islam. Oleh karena itu, isi syariah 

meliputi aturan-aturan sebagai implementasi dari kandungan Al-Qur‟an dan 

Sunnah. 

Syariah adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia 

mencapai kebahagiaannya didunia dan akhirat.Syariah mencakup semua aspek 

kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarat, 

dalam hubungan dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan, maupun 

dengan Tuhan. 

                                                             
14

  Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 12 
15

 Toto Suryana Af, Dkk, Op. Cit. h. 107 
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Syariah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan 

qaidah ubudiyah atau ibadah khusus.Hubungan manusia dengan manusia atau 

alam yang disebut mu‟amalah atau disebut sbagai ibadah umum. Dengan 

demikian, syariat islam mengatur semua aspek kehidupan manusia agar seorang 

muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Utuh disini tidak berarti 

semua aspek sudah diatur syariat secara detail, sebab hanya masalah ibadah yang 

telah diatur syariat secara ketat. 

Selain itu, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan social dan 

muamalah, syariat memberikan landasan hukum yang memberi makna dan arah 

bagi manusia. Walaupun demikian, secara operasional urusan mu‟amalah  

diserahkan kepada manusia, hanya prinsip-prinsip dasar bagi hubungan tersebut 

didasari syariah sehingga aspek-aspek kehidupan manusia daoat terwujud secara 

Islami.  

Usia 10 tahun hingga 18 tahun merupakan fase peralihan dari anak-anak 

menuju kedewasaan, sehingga fase ini sangat penting dan menentukan bagi 

perkembangan seorang anak manusia pada masa-masa selanjutnya.Oleh karena 

itu, fase ini haruslah diisi dengan hal-hal yang baik dan positif.Untuk itu, setiap 

orangtua harus mendidik, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dengan 

baik dan benar, agar mereka tumbuh menjadi para pemuda dan pemudi yang 

shaleh dan shalehah, para lelaki dan wanita dewasa yang shaleh dan shalehah. 
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Diantara hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya 

dalam fase di usia remaja (10-18 tahun) antara lain: 

1. Membiasakan anak untuk menundukkan pandangan dan memelihara aurat 

2. Mendorong anak untuk bergaul dengan orang-orang baik (shaleh) 

3. Menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para 

sahabatnya 

4. Menanamkan kecintaan untuk membaca Al-Qur‟an 

5. Mengajari anak beretika dan berbakti kepada orangtua 

6. Memberi pengertian kepada anak agar selalu mengingat Allah saat 

menghadapi kesulitan
16

 

Sedangkan menurut Rahman Rosyadi pendidikan anak usia remaja 

diberikan dengan melihat perkembangan biologis anak selalu disertai dengan 

perkembangan mental dan karakter yang berbeda. Biasanya karakter anak-anak 

masih dapat dikontrol oleh orangtuanya, karena iamasih menaati orangtuanya. 

Tetapi pabila ia memasuki remaja, perkembangan mentalnya sering berubah 

dengan karakter yang berbeda pula. Karena anak remaja sudah mendapatkam 

pengaruh dari lingkungan luar keluarga, seperti sekolah dan masyarakatnya.
17

 

                                                             
16

 Saiful Hadi El-Sutha, Pintar Mendidik Anak Ala Rasulullah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015) 

h. 165  
17

Rahmad Rosyadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini (Konsep 

dan Karakter PAUD Islami), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013,) h. 108 
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Oleh karena itu, mendidik anak remaja akan berbeda dengan mendidik 

anak-anak usia dibawah 5 tahun. Dengan perkembangannya anak-anak menjadi 

remaja, menurut Elly Risman, perlu diperhatikan tentang landasan perkembangan 

psikososial, yaitu “emosi,  temparemen dan pengalaman awal dengan orangtua. 

Dengan memperhatikan perkembangan psikososial ini, bagaimana 

menanamkan nilai-nilai, moral dan etika agama pada anak remaja. Islam melalui 

kesempurnaan ajarannya telah memberikan prinsip-prinsipnya, seperti yang 

ditunjukkan oleh Rasulullah Saw, melalui sabdanya: 

1. Mengajarkan sholat dan memisahkan tempat tidurnya memasuki usia 

7tahun dan 10tahun, maka anak remaja segera diajarkan shalat sebagai 

penanaman nilai-nilai keagamaan. Seperti sabda Rasulullah Saw: 

“Perintahkanlah anak-anak mu shalat pada usia 7tahun, pukullah mereka 

(yang mengabaikan perintah) pada usia sepuluh tahun dan pisahlah tempat 

tidur masing-masing pada usia tersebut. Ajarkan shalat kepada anak-

anakmu pada usia tujuh tahun, pukullah mereka kalau mengabaikannya 

pada usia sepuluh tahun. Bersahabatlah kalian dengan mereka pada usia 

tujuh tahun, kemudia lepaskanlah mereka mandiri”. 

2. Memupuk rasa cinta kepada Nabi, keluarga, dan Al-Qur‟an. Untuk 

menanamkan nilai-nilai cinta kasih anak terhadap lainnya. Termasuk dalam 

menjunjung tinggi moral kepada sang Khalik. Rasulullah mengajarkan, 
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seperti dalam hadist, Riwayat Tabrani, : Mendidik putra-putrimu dalam 

tiga hal mencintai Nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-

Qur‟an. 

3. Mematuhi perintah Allah Swt dan menjauhi laranganNya. Seja remaja anak 

sudah dibiasakan mematuhi perintah Allah Swt dengan melaksanakan 

kewajiban-kewajibanNya, demikian juga dilatih agar mampu mejauhi 

larangan Allah Swt. Dengan kesadarannya. Seperti diperintahkan 

Rasululllah Saw, riwayat Ibnu Jubir, “ Suruhlah putra-putrimu mematuhi 

perintah Allah Swt, dan menjauhi larangan Allah Swt, tulah yang 

menghindarkan mereka dari siksaan neraka”. 

4. Bermain dan berteman dengan anak remaja. Dalam upaya memberikan 

teladan terhadap anak remaja dan mengontrol secara langsung, sebaiknya 

orangtua selalu mengajak bermin dan berteman atau sebaliknya jika diajak 

harus selalu siap untuk memberikan perhatian. Seperti sabda Rasulullah 

Saw:” ajak mainlah anakmu tujuh tahun, didiklah ia tujuh tahun dan 

temanilah ia tujuh tahun”. “Temanilah selalu anak-anakmu”. 

5. Pendidikan seksual: larangan prostitusi, zina, homoseks, dan lesbian. Anak 

remaja perlu diberikan pendidikan seksual secara dini. Dengan cara 

memberikan informasi, menyadarkan dan berterus terang memberikan 

informasi, menyadarkan dan berterus terang dalam masalah seksual atau 
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yang berhubungan dengannya. Supaya nak remaja memahami betul apabila 

menyalahgunakan masa reproduksinya secara benar atau salah dengan 

segala resikonya. Mengajarkan seksual kepada anak remaja harus dilandasi 

dengan moral dan etika agama. 

6. Menanamkan nilai dan moral dalam bergaul. Anak dan remaja harus 

belajar bagaiman menghormati orangtua. Hal ini sangat penting, karena 

orangtua yang memelihara mereka waktu kecil. Keridaan Allah berada 

dalam keridaan orangtua. Kemarahan Allah terletak pada kemarahan 

orangtua kepada anaknya. 

7. Berkata sopan santun dan menjadi pemaaf. Dalam pergaulan sehari-hari, 

anak terkadang sering mempunyai persoalan dengan temannya. Biasanya 

bersumber dari ketidaksopanan anak terhadap lainnya. Demikian juga 

apabila anak itu harus mampu menjadi anak pemaaf atas kesalahan 

oranglain. Disinilah terletak pentingnya mendidik anak agar menjadi anak 

yang tahu sopan santun dan pemaaf. 

8. Perilaku ini sangat dibenci Allah Swt. Dan mengandung banyak 

permusuhan diantara manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran : 
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Artinya:”Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 

lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik 

kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima taubat lagi Maha penyayang. (Q.S Al-Hujarat:12).
18

 

Dalam konteks membentuk akhlak yang direstui Islam, dikenal ungkapan 

yang dinisbatkan kepada Rasul saw, yang menyatakan Bertakhalluqlah dengan 

akhlak Allah, yakni paksakanlah diri dan biasakanlah meneladani sifat-sifat Allah 

(sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk). Takhalluq memerlukan 

dorongan dari luasr karena ia pada mulanya terasa berat. Dorongan itu akan 

meringankan yang berat. Bentuk dorongan dimaksud dapat merupakan 

pengetahuan yang disadari dan dapat juga lahir dari keteladanan tokoh yang 

dikagumi. Takhalluq sebagaimana akhlak, bias terpuji, bias juga sebaliknya. 

Yang terpuji dapat dilakukan, baik secara rahasia maupun terang-terangan itu 

ditampikan dalam bentuk dan kadar yang sesuai, sedangkan yang buruk 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014) , h. 517 
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dilakukan dengan maksud memperoleh pujian. Karena itu, ia tidak dilakukan, 

kecuali dalam bentuk terang-terangan. Takhalluq semacam ini dinamai riya‟.
19

 

Sementara pendidikan akhlak mulai  ditawarkan oleh Islam tentunya tidak 

ada kekurangan apa lagi keraguan didalamnya. Mengapa, karena berasal 

langsung dari Al-Khaliq Allah SWT, yang disampaikan melalui Rasulullah 

Muhammad SAW dengan Al-Qur‟an dan sunnah kepada umatnya. Rasulullah 

SAW sebagai uswah, qudwah, dan manusia terbaik selalu mendapatkan tarbiyah 

„pendidikan‟ langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga beliau mampu 

dan berhasil mencetak para sahabat menjadi sosok-sosok manusia yang memeliki 

izzah di hadapan umat lain dan akhlak mulia di hadapan Allah.  

Pendidikan akhlak dalam Islam yang dilaksanakan dalam suatu sistem 

memberikan kemungkinan berprosesnya bagian-bagian menuju kearah tujuan 

yang ditetapkan sesuai ajaran Islam. Jalannya proses itu baru bersifat konsisten 

dan konstan (tetap) bilamana dilandasi dengan pola dasar pendidikan yang 

mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan tersebut. 

Menurut Hamka, kandungan Al-Quran sebagai dasar ideal pendidikan 

Islam secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: 

pertama, al-Qur‟an mengandung hukum-hukum yang berkaitan atau 

bersangkutan dengan halal-haram, faraid dan wajibat (seruan dan perintah yang 
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 M. Qurais Shihab, Yang Hilang Dari Kita Akhlak, ( Tanggerang: Lentera Hati, 2016), h. 90  
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pasti) baik yang dianjurkan maupun yang dilarang serta hukuman bagi siapa yang 

melanggarnya. Kedua, Al-Qur‟an mengandung hal-hal yang bersangkutan 

dengan „aqidah atau kepercayaan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

doktrin, ketiga, al-Qur‟an mengandung hal-hal yang bersangkutan dengan kisah-

kisah dan cerita-cerita zaman lampau, sebagai pelajaran. 

Kategori kedua dan ketiga tersebut diatas, merupakan kandungan al-

Qur‟an surah Luqman ayat 12-19 yang berisi tentang kisah Luqman. Dalam kisah 

tersebut banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil sebagai pelajaran yang 

masih sangat relavan dan dapat dapat dijadikan rujukan untuk diaplikasikan 

dalam proses pendidikan, khususnya bidang keluarga. 

Bila pendidikan kita pandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut 

akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Suatu tujuan yang 

hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujutan dari 

nilai-nilai yang terbaik dalam pribadi yang diinginkan.Nilai-nilai ideal itu 

mempengaruhi dan mewarnai pada pendidikan manusia, sehingga menjalan 

dalam perilaku lahiriah. Dengan kata lain, perilaku lahiriah adalah cerminan yang 

memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu di dalam jiwa manusia 

sebagai produk dari proses kependidikan. 
20
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https://www. Google.co.id/search Pendidikan Akhlak Surah Luqman Ayat 11-19 

Dalam T afsir Al-Misbah, diakses pada tanggal 26 Juni 2016 pukul 19.30 WIB 

https://www/
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Mengingat pentingnya pendidikan akhlak bagi terciptanya kondisi 

lingkungan yang harmonis, diperukan upaya serius untuk menanamkan nilai-nilai 

tersebut secara intensif.Dalam kaitannya ini, maka nilai-nilai akhlak mulia 

hendaknya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama dan diawali dalam 

lingkungan keluarga melalui pembudayaan dan pembiasaan. 

Pendidikan akhlak berfungsi sebagai panduan bagi manusia agar mampu 

memilih dan menentukan suatu perbuatan dan selanjutnya menetapkan dan 

menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Atas pertimbangan tersebut 

diatas maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dan dituangkannya 

didalam judul skripsi dengan judul: Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur‟an Surah 

Luqman Ayat 12- 19 Perspektif Tafsir Al-Misbah. 

D. Fokus Masalah 

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, Maka peneliti 

memfokuskan masalah dalam penelitian ini  yaitu terkait tentang Pendidikan 

Akhlak dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Misbah 

(Karangan M. Qurais Sihab.) 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu bagaimanakah Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 12-

19 Studi Tafsir Al-Misbah ? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur‟an Surah Luqman 

ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Misbah   

2. Penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran sebuah karya ilmiah 

yang dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca secara umum. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontibusi dan 

pemikiran yang positif dalam rangka pentingnya pendidikan akhlak. 

2. Memperluas wawasan tentang pentingnya pendidikan akhlak bagi 

penulis, serta untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan Studi 

di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Metode Penelitian 

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta 

sampai pada tujuan yang diinginkan, maka diuraikan beberapa hal dibawah ini: 

a. Sifat dan Jenis Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif analisis kualitatif, karena bertujuan untuk membuat pencandraan  
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 secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta.
21

 Berdasarkan sifat penelitian 

ini penulis akan berusaha menggali data dari buku-buku, tafsir-tafsir dan hadist-

hadist yang terkait dengan Pendidikan Akhlak Dalam Surah Luqman Ayat 12-19 

Studi  Tafsir  Al-Misbah Karangan M. Qurais Shihab. 

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang  diteliti, maka penulisan ini merupakan 

jenis penelitian kepustakaan atau  Library Research. Adapun dalam hal ini yang 

dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah “pengumpulan data da 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat 

dipustakaan”.
22

 

Sedangkan menurut Moh.Nazir mengatakan studi kepustakaan (library 

research) ialah upaya menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang 

ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik 

dalam mengumpulkan data atau menganalisis data, sehingga diperoleh orientasi 

yang lebih luas dari masalah yang dipilih.
23

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan 

menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada dalil-dalil yang relevan 

mengenai permasalahan tersebut, yang dalam hal ini akan dibahas sebuah 

                                                             
21

 Sumardi Surya Brata, Metodelogi Penelitian,, (Jakarta, Grafindo Parsada, 1998), h. 

18  
22

 Kartini Kartono, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta, Bina Aksara 1986), h. 

28  
23

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93. 
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permasalahan mengenai Pendidikan Akhlak dalam Surah Luqman Ayat 12-19 

Studi Al-Misbah. 

b. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian adalah yaitu 

subjek dari mana sumber data itu diperoleh.
24

 Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah buku-buku yang berhubungan langsung dengan pokok 

permasalahan yang menyangkut dengan judul skripsi ini. Adapun buku tersebut 

adalah: Tafsir Al-Misbah karangan M. Qurais Sihab,Jakarta: Lentera Hati, 2003, 

Al-Qur‟an dan Terjemah, Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa, 

Cahaya, Cinta dan Canda M. Qurais Shihab, Lentera Hati, Tanggerang, 2015 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah pendukung yang memperkuat dalam pembahasan 

penelitian ini, data ini merupakan buku-buku yang secara tidak langsung 

berhubugan dengan pokok masalah. 

1. Saiful Hadi El-Sutha, Pintar Mendidik Anak Ala Rasulullah,Kalam Mulia, 

Jakarta, 2015 

2. Taufiq Rahman, Tauhid Ilmu Kalam,  CV Pustaka Setia, Bandung, 2013  
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian satu Pendekatan Praktis,(Jakarta, 

RinekaCipta Cet ke13, Agustus, 2006), h. 129  
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3. Toto Suryana Af, Dkk, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara, Bandung, 

1997 

4. Zakiyah Drajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah, Ruhama, 

Jakarta, 1995 

5. Zakiyah Drajat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, Jakarta: Haji 

Masagung, 1994 

6. Beni Ahmad Saebani, Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2012 

7. M. Qurais Shihab, Yang Hilang dari Kita Akhlak, Tanggerang: Lentera Hati, 

2016 

8. Rahmad Rosyadi, Pendidikan islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia 

Dini (Konsep dan Karakter PAUD Islami), Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013 

9. Rosihun Anwar,Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 2010 

c. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data yang dihimpun dalam 

penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan.Oleh karena itu teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan 
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yang documentar dengan objek pembahasan yang dimaksud.
25

 Data yang ada 

dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan dan kejelasan maka dan keselarasan makna antara satu dengan 

yang lainnya. 

2. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah diperlukan. 

3. Penemuan hasil penelitian pengorganisiran yaitu melakukan menganalisis 

lanjutan terhadap hasil pengorganisiran data dengan menggunakan kaidah-

kaidah, teori yang telaah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

H. Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik analisis isi (content analistis) teknik analisis 

ini merupakan kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen, juga 

merupakan teknik untuk menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya 

dilakukan secara objektif dan sistematis. Untuk mempermudah memecahkan 

masalah yang telah dirumuskan, penulismencoba menganalisi  secara kritis dan 

                                                             
25

 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Pendidpikan, 

(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), h. 83  
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kontruktif dari Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12 

Sampai 19 Perspektif Tafsir  Al-Misbah Karangan M. Qurais Sihab. 

1. Metode Deduktif 

Metode deduktif berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, menuju 

yang khusus.Metode ini digunakan untuk mengambil kaidah-kaidah yang umum 

dengan dihubungkan dengan realitas tanga da ditarik suatu kesimpulan secara 

rinci. 

2. Metode Induktif 

Metode induktif merupakan pola yang berangkat dari hal-hal yang bersifat 

khusus ditarik generalisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh  Sutrisno Hadi “ 

induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa khusus dan 

konkret itu ditarik generalisasi-generasisasi yang mempunyai sifat umum”.  

I. Penelitian Terdahulu 

1.Siti Rodiah,”Pendidikan Akhlak dalam Keluarga Perspektif Al-Qur‟an  

Surah Luqman Ayat 13-19”, Tahun 2011, Mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa pendidikan akhlak dalam keluarga perspektif Al-Qur‟an  surah 

Luqman ayat 13-19 menerangkan tentang beberapa hal yakni: 1) pendidikan 

akhlak dalam keluarga perspektif Al-Qur‟an Surah Luqman ayat 13-19 adalah 

ketauhidan, berbakti kepada orang tua. 2)  ketauhidan, membimbing dan 
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mengarahkan anak dengan menggunakan metode nasehat untuk tidak bersikap 

syirik kepada Allah. 

2. Abdul Syukri, “Konsep Pendidikan Akhlak Anak Menurut Al-Qur‟an 

Surah Luqman Ayat 12-19 (Studi Tafsir Al-Misbah)”, Tahun 2015, 

Mengatakan dalam penelitiannya bahwa konsep pendidikan akhlak anak yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an surah Luqman ayat 12-19 ini menerangkan tentang 

beberapa hal yaitu: a) akhlak kepada Allah SWT agar mempercayai Allah 

SWT saja tidak mempersekutukan-Nya, b) akhlak dalam berbakti yaitu 

berbakti pada Allah SWT dan berbakti kepada kedua orang tua, c) akhlak 

dalam bermasyarakat.  

3. Tri Aryani, “Pendidikan Akhlak Bagi Anak Perspektif Al-Qur‟an Surat 

Luqman Ayat 12-19”, Tahun 2016,  Mengatakan dalam penelitiannya bahwa 

pendidikan akhlak bagi anak perspektif Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-19 

menerangkan tentang beberapa hal yakni: meliputi tujuan pendidikan akhlak, 

materi pendidikan akhlak dan metode pendidikan akhlak. Materi 

pendidikannya terdiri dari aqidah, syari‟ah, dan akhlak, metode yang 

digunakan adalah metode pembiasaan, nasehat dan dialog. 

4. Halimah Tusa‟ Diah, “Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur‟an Surah Luqman 

Ayat 12-19 Tafsir Al-Misbah”, Tahun 2017, mengatakan bahwa pendidikan 

akhlak dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-19 ini menerangkan tentang 
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beberapa hal yakni: a), perintah untuk bersyukur kepada Allah, b), tentang 

perintah tidak menyekutukan Allah,c), Perintah untuk berbakti kepada 

orangtua, d), menjelaskan tentang segala amal akan diperhitungkan diakhirat 

kelak, e), perintah untuk mendirikan shalat, menyeru kebaikan, mencegah 

kemungkaran, dan bersabar, f), menjelaskan bahwa rendah hati adalah akhlak 

yang pertama. 
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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” yang diberi awalan me 

sehingga menjadi “mendidik”, yang memiliki makna memelihara dan 

memberi latihan (ajaran, pimpinan), mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan 

memiliki arti suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan.
1
 

Dalam masyarakat Islam sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah 

yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu tarbiyah 

(ta’lim), dan ta’dib.Istilah tarbiyah menurut para pendukungnya berakar 

pada tiga kata.Pertama kata raba yarbu yang berarti bertambah dan 

tumbuh.Kedua kata rabiya yarbaberani tumbuh dan berkembang.Ketiga, 

rabba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, 

menjaga dan memelihara.Kata al-Rabb, juga berasal dari kata tarbiyah dan 

                                                             
1
 Skripsi-Tarbiyah Pai.blogspot.co.id/20/2015/01Pengertian Pendidikan –Akhlak –

menurut.html!?=1#, Diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 21:01 
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berarti mengantar sesuatu kepada kesempurnaannya secara bertahap atau 

membuat sesuatu menjadi sempurnasecara berangsung-angsur. 

Firman Allah yang mendukung istilah ini adalah : 

                 

       

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah:” Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. ( QS. Al-

Isra:24)
2
 

 

Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk konsep pendidikan 

dalam Islam ialah ta’lim.Ta’lim adalah proses pembelajaran secara terus-

menerus sejak manusia lahir melalui mengembangan fungsi-fungsi 

pendengaran, penglihatan dan hati. Proses ta’lim tidak berhenti pada 

pencapaian pengetahuan dalam wilayah kognisi semata, tetapi terus 

menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi. Sedangkan kata ta’dib ialah 

pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan 

wujud bersifat teratur secara hirarki sesuai dengan berbagai tingkatan dan 

derajat tingkatannya serta tentang tempat seseorang yang tepat dalam 

                                                             
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma 

Examedia Arkanleema, 2014) , h. 284 
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hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi 

jasmani, intelektual, maupun rohani seseorang. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab 1 pasal 1 ayat dikemukakan 

bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses bimbingan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, 

pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan 

pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang 

utama.
3
 

Menurut M. Noor Syam, Pendidikan adalah aktivitas dan usaha 

manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina 

potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani, dan jasmani. Menurut 

Poerbakawadja dan Harahap seperti dikutip Muhibbn Syah, Pendidikan 

                                                             
3
 Zuhairani, Abdul Ghofur, Metodologi Pembelajaran Pendiidkan Agama 

Islam,(Malang:UIN dan UM Press,2004), h. 1  
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adalah suatu usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan 

pengaruhnya meningkatkan si anak ke dewasaannya yang selalu diartikan 

mampu menimbulkan tanggung jawab moril dengan segala 

perbuatannya.Menurut Breither seperti dikutip Abdul Majid dan Dian 

Andayani, Pendidkan adalah persoalan tujuan dan fokus. Mendidik anak 

berarti bertindak dengan tujuan agar mampu mempengaruhi 

perkembangan anak  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga mampu 

menjadi manusia secara utuh.  

Sedangkan menurut Ahmad D, Marimba, pendidikan adalah suatu 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya kepribadian yang utamal. 

Dengan demikian, pendidikan berarti segala usaha orang dewasa 

secara sadar dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk membina 

perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Al-Qur‟an merupakan firman Allah SWT yang selanjutnya 

dijadikan pedoman hidup (way of life) kaum muslim yang tidak ada lagi 

keraguan didalamya. Didalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok 

(prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang 

selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing 

bangsa dan kapanpun masanya dan hadir secara fungsional memecahkan 
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problem kemanusiaan.Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari 

perbincangan umat adalah masalah pendidikan. 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang 

dikenal anak, hal ini disebabkan karena kedua orang tuanyalah yang 

pertama dikenal anak dan diterimanya pendiidkan, bimbingan, perhatian 

dan kasih sayang yang terjalan antar kedua orangtua dengan anak-

anaknya yang merupakan basis ampuh bagi pertumbuhan dan 

perkembangan psikis serta nilai-nilai social dan religious pada diri anak 

didik. Dalam keluarga anak mulai mengenal hidupnya, hal ini harus 

disadari dan dimengerti oleh tiap orangtua.Bahwa anak dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang sampaia anak 

melepaskan diri dari ikatan keluarga. 

Anak dalam pertumbuhannya memerlukan contoh.Dalam Islam 

percontohan yang diperlukan itu disebut uswah hasanah.Atau 

keteladanan.Keteladanan ini pertama kali diperoleh dari lingkungan 

keluarga. Biasanya seseorang anak akan mencontoh perbuatan orang yang 

terdekat orang yang dicintai, orang yang dikagumi atau orang yang 

memiliki kewibawaan. Kewibawaan pada diri seseorang itu muncul 

karena kelebihan yang disandang oleh orang yang bersangkutan.Selain 
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keluarga terutama orangtua, uswah hasanah juga diperoleh lewat bacaan, 

guru, tokoh masyarakat yang dikenali.
4
 

Keluarga dikatakan pendidikan utama karena pendidikan yang 

terjadi dan berlangsung dalam keluarga ini snagat berpengaruh terhadap 

kehidupan dan pendidikan anak selanjutnya, baik dalam lingkungan 

sekolah maupun masyarakat.Tujuan dalam pendidikan keluarga atau 

rumah tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal yang 

meliputi seluruh aspek perkembangan yaitu jasmani, akal dan 

ruhani.Yang bertindak sebagai pendidik dalam rumah tangga ialah ayah 

dan ibu si anak. Ingatlah selalu kepada apa yang dikatakan oleh Nabi 

Muhammad SAW dalam sebuah hadistnya :” Setiap anak dilahirkan atas 

dasar fitrah. Maka ibu-bapaknyalah yang menasranikannya, 

meyahudikannya, atau memajusikannya.”( H.R Malik ).
5
 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Abdul Nasih 

„Ulwan, bahwa ketika manusia dilahirkan dengan fitrah tauhid, akidah, 

iman kepada Allah dan atas dasar kesucian dan tidak ternoda, jika 

baginya dipersiapkan pendiidkan rumah, pergaulan masyarakat yang baik, 

dan lingkungan pelajaran yang penuh iman, maka tidak diragukan lagi 

                                                             
4
 Imam Suprayoga, Pendiidkan Berparadigma Al-Qur’an, (Malang:Aditya Media, 

2004) h. 6   
5
 Wajidi Sayadi, Hadist Tarbawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 159  



 

 

35 

anak tersebut akan tumbuh dan berkembang atas dasar keimanan yang 

mantap, akhlak mulia serta pendidikan yang benar.
6
 

Kata akhlak menurut bahasa (etimologi) adalah jamak dari kata 

khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. 

Sebagaimana tercantum dalam al-Qur‟an surah al-Qalam ayat 4: 

           

Artinya:“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung.” (QS. Al-Qalam:4)
7
 

 

Tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-

ulang sehingga menjadi biasa.Kata akhlak dalam bahasa Inggris, dan 

ethos, ethios, dalam bahasa Yunani. Aklak diartikan sebagai ilmu tata 

krama yaitu ilmu yang berusaha mengenalkan tingkah laku manusia 

kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk Abdul Majid 

dan Dian Andayani, pendidikan agama Islam Berbasis Kompetensi, 

Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004 sesuai dengan norma-norma 

dan tata susila. 

                                                             
6
 Abdullah Nasih „Ulwan, Pendiidkan Anak Menurut Islam, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1990), h. 48  
7
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma 

Examedia Arkanleema, 2014) , h. 564 
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Dari segi istilah (terminologi), ada beberapa ahli yang berbeda 

pendapat namun intinya sama yaitu prilaku manusia. Pendapat-pendapat 

para ahli tersebut antara lain: 

a. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan baik dan 

buruk. Misalnya apabila kebiasaan dalam hidup sehari-hari itu baik, 

maka disebut akhlaqul karimah. Sebaliknya, apabila dalam kehidupan 

sehari-hari senantiasa berbuat yang tidak baik, maka disebut akhlaqul 

madzmunah. 

b. Soegarda Poerbakawatja mendefinisikan akhlak adalah budi pekerti, 

watak, kesusilaan, dan kelakuan baik yang merupakan akibat dari 

sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama 

manusia. 

c. Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan 

dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan 

terlebih dahulu. 

Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan 

antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang 

menyatu, membentuk suatu kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam 

kenyataan hidup keseharian. Dari keseharian itu lahirlah perasaan-

perasaan moral (moralsense), yang terdapat didalam diri manusia sebagai 
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fitrah, sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna. 

Dari sana timbul bakat akhlaki yang merupakan kekuatan jiwa 

dari dalam, yang mendorong manusia untuk melakukan yang baik dan 

mencegah yang buruk. Allah SWT mendorong manusia untuk 

memperbaiki akhlaknya bila ia terlanjur salah. 
8
 

Urgentnya pendidikan akhlak ini terhadap anak karena ia 

merupakan sesuatu yang menjadi tingkah laku (sulukiah) dalam 

kehidupan sehari-hari dan menjadi cermin hidup seseorang dalam 

bermasyarakat maupun bernegara. Akhlak adalah implementasi dari iman 

dalam segala bentuk prilaku, pendidikan dan pembinaan akhlak 

anak.Keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orangtua, 

prilaku sopan santun orang tua dalam pergaulan dan hubungan anatara 

ibu, bapak, dan masyarakat. 

Akhlak pada tiap-tiap pribadi maupun ikatan yang sangat kuat dan 

senantiasa mengikat antara satu dengan yang lainnya.Bila ikatan akhlak 

ini telah merusak maka rusak pulalah hubungan manusia. Akibatnya 

jalinan kemasyarakatanpun akan kedodoran. “Bila ikatan social telah 

putus, maka kekuatan itu akan berserakan”.
9
 

                                                             
8
 Zakiah Daradjat, Pendiidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV, 

Ruhama, 1996), Cet ke-2, h. 10  
9
 Rachman H. Habanakah, Cara-cara Musuh Islam Menghancurkan Akhlak Kaum 

Muslimin, (Jakarta: Buku Andalan, 1990), h. 16   
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Belakangan ini banyak terdengar keluhan-keluhan orangtua, ahli 

didik dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama an social, 

karena anak-anak terutama yang sedang berumur belasan tahun dan mulai 

remaja, banyak yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, berbuat 

keonaran, maksiat dan hal-hal yang mengganggu ketentraman umum. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan akhlak dalam 

masyarakat modern adalah : 

1. Kurang tertanamnya jiwa agama dalam tiap-tiap orang 

Dalam dunia modern, orang kelihatannya kurang mengindahkan 

agama.Anak-anak dibesarkan menjadi dewasa tanpa mengenal 

pendidikan agama, terutama pendidikan agama dalam rumah tangga, 

keluarga-keluarga banyak yang menumpahkan perhatiannya pada 

pengetahuan umum, tetapi sedikit sekali terhadap pengetahuan agama. 

Mereka tidak menyadari bahwa apabila keyakinan beragama itu telah 

menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka keyakinan itulah yang 

akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaan. 

2. Belum terlaksananya pendidikan akhlak menurut biasanya baik dalam 

rumah, tetangga, sekolah, maupun masyarakat. 

Setiap anak yang lahir, belum mengerti mana yang benar dan 

mana yang salah, dan belum mengetahui batas-batas dan ketentuan-

ketentuan akhlak yang berlaku dalam lingkungannya.Tanpa dibiasakan 
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melakukan yang baik buat penumbuhan akhlak, anak-anak dibesarkan 

tanpa mengenal akhlak. 

Pengertian tentang akhlak belum menjamin adanya tindakan 

akhlak.Banyak orang yang tahu bahwa sesuatu perbuatan itu adalah salah, 

tetapi dilakukan juga perbuatan tersebut.Akhlak bukanlah suatu 

perjalanan yang dapat dicapai dengan mempelajarinya saja, tanpa 

membiasakan hidup berakhlak dari kecil. 

Disinilah letak pentingnya keluarga, guru dan lingkungan. Jika 

sianak dilahirkan dan dibesarkan oleh orangtua yang tidak berakhlak atau 

tidak mengerti cara mendidik, kemudian dilanjutkan ke sekolah-sekolah 

yang diajar oleh guru-guru yang kurang pandai mendidik ditambah pula 

oleh lingkungan/masyarakat yang goncang dan kurang mengindahkan 

akhlak. Maka sudah tentu hasil yang akan terjadi pada sianak itu, tidak 

menggembirakan dari segi akhlak. 

3. Kerukunan hidup dalam berumah tangga kurang terjamin 

Tidak adanya saling pengertian, saling menerima, saling 

menghargai, saling mencintai diantara suami istri karena kurang 

berpegangannya kepada ajaran agama.Tidak rukunnya ibu dan bapak 

menyebabkan kegelisahan anak-anak.Mereka akan menjadi takut, cemas 

dan tidak tahan berada ditengah-tengah orang tua yang tidak rukun. Maka 

anak-anak akan gelisah dan cemas itu mudah mendorong kepada 
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perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, yang 

biasanya mengganggu ketentraman orang lain. 

4. Kurang bimbingan dalam mengisi waktu terluang dengan cara yang 

baik dan sehat. 

Umur muda adalah umur sua berkhayal, melamunkan hal-hal yang 

jauh. Kalau mereka dibiarkan tanpa bimbingan dalam mengisi waktunya, 

maka akan banyaklah lamunan-lamunan dan kelakuan-kelakuan yang 

kurang sehat timbul dari pikiran mereka. 

Dapat juga dilihat, bahwa pendidikan yang gagal karena hanya 

ditujukan untuk memupuk dan memperkembangkan pengetahuan yang 

mengisi otak saja tanpa menyertainya dengan pendidikan agama yang 

akan mengisi jiwa dan akan menjadi penendali akhlak dalam kehidupan 

anak didik, yang diharapkan untuk menyambung amal dan penerus 

perjuangan nanti.
10

 

Berdasarkan beberapa definisi tentang pendidikan dan akhlak 

dapat penulis  simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

akhlak adalah usaha sadar dan tidak sadar yang dilakukan oleh seorang 

pendidik untuk membentuk kepribadian yang baik pada seorang anak 

didik baik dari segi jasmani maupun rohani, sehingga terbentuk manusia 

yang taat kepada Allah. 

                                                             
10

 Zakiah Deradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental,  ( Jakarta: Haji 

Masagung, 1994), h. 22  
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2. Landasan Pendidikan Akhlak 

Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan bahwa 

sifat seorang itu baik atau buruk adalah Al-Qur‟an dan As-Sunah. Segala 

sesuatu yang baik menurut Al-Qur‟an dan As-Sunah, itulah yang baik 

untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehar-hari.Sebaliknya, segala 

sesuatu yang buruk menurut Al-Qur‟an dan As-Sunah berarti tidak baik 

dan harus dijauhi
11

. 

Atau dengan kata lain, Akhlak bersumber pada Al-Qur‟an yang 

merupakan wahyu Allah yang tidak diragukan keasliannya dan 

kebenarannya
12

. Dengan Nabi Muhammad sebagai the living 

Qur’an.Akhlak Islam adalah sebagai alat untuk mengontrol semua 

perbuatan manusia, dan setiap perbuatan manusia diukur dengan satu 

sumber yaitu Al-Qur‟an dan Al-Hadis. 

Kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dinyatakan dengan 

jelas dalam Al-Qur‟an.Al-Qur‟an menerangkan berbagai pendekatan yang 

meletakkan Al-Qur‟an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan 

akhlak yang paling jelas.Pendekatan Al-Qur‟an dalam menerangkan 

akhlak yang mulia, bukan pendekatan teoretikal, melainkan dalam bentuk 

                                                             
11

Ibid, h.20. 
12

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), h.224.  
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konseptual dan penghayatan.Akhlak mulia dan akhlak buruk digambarkan 

melalui perwatakan manusia, dalam sejarah dan dalam realitas kehidupan 

manusia semasa Al-Qur‟an diturunkan. 

Al-Qur‟an menggambarkan akidah orang-orang beriman, 

kelakuan mereka yang mulia dan gambaran kehidupan mereka yang 

tertib, adil, luhur, dan mulia.Berbanding terbalik dengan perwatakan 

orang-orang kafir atau munafik yang jelek, zalim, dan rendah 

diri.Gambaran akhlak mulia dan akhlak keji begitu jelas dalam prilaku 

manusia di sepanjang sejarah. Al-Qur‟an juga menggambarkan 

perjuangan para rasul untuk menegakan nilai-nilai mulia dan murni di 

dalam kehidupan dan pribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling 

tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk pribadi yang akhlakul 

karimah sebagaimana firman Allah SWT : 

                   

              

Artinya:“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah.
13

 

                                                             
13

Al-Qur‟an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis. 

(Bandung:Internasional-Indonesia, 2013), h.420.  
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Dalam Islam, akhlak memiliki posisi yang sangat penting, karena 

akhlakmemberikan peranan yang penting dalam kehidupan, baik yang 

bersifat individual maupun kolektif. Al-Qur‟an meletakkan dasar-dasar 

akhlak mulia.Demikian pula Al-Hadis telah memberikan porsi cukup 

banyak dalam bidang akhlak. 

Nabi Muhammad SAW pun menggambarkan bahwa orang yang 

paling sempurna keimanannya diantara umatnya adalah orang yang paling 

baik akhlaknya atau orang yang paling baik budi pekertinya. 

Paparan ini dengan jelas menunjukkan bahwa risalah Islam 

memperjuangkan kesempurnaan, kebaikan, dan keutamaan akhlak atau 

budi pekerti, sehingga umat Islam diharapkan merupakan model terbaik 

bagi implementasi akhlak mulia, sebagaimana diperlihatkan oleh 

Rasulullah SAW
14

. 

3. Tujuan Pendidikan Akhlak  

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap Muslim 

berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai, atau beradat-istiadat yang 

baik sesuai dengan ajaran Islam.Jika diperhatikan ibadah-ibadah inti 

dalam Islam memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia.Shalat bertujuan 

mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, zakat 

di samping bertujuan menyucikan harta juga bertujuan menyucikan diri 

                                                             
14

 Rosihun Anwar,Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia 2010) h.24. 
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dengan memupuk kepribadian mulia dengan cara membantu sesama, 

puasa bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat, 

haji bertujuan memunculkan rasa tenggang rasa dan kebersaman. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa tujuan akhlak  dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, secara umum 

tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk kepribadian seorang muslim 

yang memiliki akhlak yang mulia baik secara lahiriah maupun batiniah.
15

.  

 Sedangkan tujuan pendidikan akhlak secara khusus adalah: 

1.  Memahami nilai-nilai akhlak di lingkungan keluarga, lokal, nasional 

dan internasional melalui adat istiadat, hukum, undang-undang dan 

tatanan antar bangsa. 

2. Mengembangkan watak atau tabiat nya secara konsisten dalam 

mengambil keputusan akhlak ditengah-tengah rumitnya kehidupan 

masyarakat saat ini. 

3. Mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara rasional 

bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah melakukan 

pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti. 

                                                             
15

Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)h.13. 
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4. Mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi 

pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
16

 

Sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang tidak akan dapat 

tercapai tanpa akhlak terpuji atau budi pekerti yang mulia, dengan kata 

lain bahwa akhlak terpuji pada seseorang dapat berfungsi mengantarkan 

manusia untuk mencapai kesenangan, keselamatan, dan kebahagiaan baik 

di dunia maupun di akhirat. 

Oleh karena itu dengan al-akhlaq al- mahmudah (budi pekerti 

yang baik), maka akan dapat diperoleh bermacam-macam faidah atau 

kegunaan yaitu: 

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

2. Mengungkapkan masalah dengan objektif 

3. Meningkatkan motivasi untuk menggali ilmu dan memperhatikan 

kiat-kiat dalam memelihara kesehatan jiwa yaitu: 

4. Pandai-pandai mencari teman yang baik agar tidak bergaul dengan 

orang-orang yang buruk tabiatnya, karena sekali bergaul dengan 

mereka, maka secara tidak sadar akan mencuri tabiat buruk mereka 

yang sulit untuk dibersihkan ketika ia menodai jiwa. 

                                                             
16

Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubaha, ( 

Jakarta: Bumi Aksara, 2007)h.67.  
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5. Berolah pikir bagi kesehatan mental sama pentingnya dengan 

berolahraga bagi kesehatan badan. Karena nya, berolah pikir, dalam 

bentuk kontemplasi, refleksi, dan lain-lain sangat penting bagi 

pemeliharaan kesehatan mental. 

6. Memelihara kesucian, kehormatan, dengan tidak merangsang nafsu. 

7. Menyesuaikan rencana yang baik dengan perbuatan, agar tidak 

terjerat pada kebiasaan buruk yang merugikan. 

8. Berusaha memperbaiki diri yang diawali dengan mencari dan 

mengenali kelemahan diri sendiri. Dengan demikian dengan akhlak 

terpuji manusia akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun 

diakhirat
17

. 

Selanjutnya menurut Draf Kurikulum Berbasis Kompetensi Fungsi 

Pendidikan akhlak adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik bagi 

anak yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

2. Penyaluran, yaitu untuk membantu anak yang memiliki bakat tertentu 

agar dapat berkembang dan bermanfaat secara optimal sesuai dengan 

budaya bangsa. 

3. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan 

kelemahan anak dalam peilaku sehari-hari. 

                                                             
17

 Mansur, Op.Cit, h.238. 
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4. Pencegahan, yaitu mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai dengan 

ajaran agama dan budaya bangsa. 

5. Pembersih, yaitu untuk membersihkan diri dari penyakit hati seperti 

sombong, egois, iri, dengki, dan ria, agar anak tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan ajaran agama dan budaya-budaya bangsa. 

6. Penyaring, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak dan budi 

pekerti.
18

 

 

4. Materi Pendidikan Akhlak  

Materi pendidikan akhlak atau karakter perlu mengakomodasikan 

nilai-nilai akhlak. 

Secara garis besar akhlak manusia terdiri atas akhlak yang baik 

(al-akhlaq al-mahmudah) dan akhlak yang tercela (al-akhlaq al-

mazmumah). 

1. Akhlak Terpuji (al-Akhlaq al- mahmudah) 

Akhlak terpuji atau al-akhlaq al-mahmudah maksudnya 

adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang datang dari sifat-sifat 

batin yang ada dalam hati menurut syara‟, sifat-sifat itu biasanya 

disandang oleh para Rasul, anbiya, aulia, dan orang-orang yang 

                                                             
18

Nurul Zuriah, Op.Cit, h.104.  
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salih.Adapun syarat-syarat diterima tiap amal salih itu dilandasi 

dengan sifat-sifat terpuji juga antara lain sebagai berikut: 

a) Ikhlas, artinya beramal karena Allah 

b) Wara’ artinya meninggalkan setiap hal yang haram atau yang ada 

subhatnya. 

c) Zuhud, artinya meninggalkan sifat tamak atau serakah, 

meninggalkan yang bagus-bagus baik berupa makanan, pakaian, 

rumah dan lain-lain 

2. Akhlak Tercela (al-akhlaq al-mazmumah) 

Sifat-sifat tercela atau keji atau al-akhlaq al mazmumah, 

menurut syara‟ dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu sifat-sifat ahli 

maksiat kepada Allah. Sifat-sifat itu sebagai sebab tidak diterimanya 

amalan-amalan manusia antara lain: 

a) Ujub, yakni melihat kebagusan dan kebajikan diri sendiri dengan 

ajaib hingga dia memuji akan dirinya sendiri 

b) Takabur, membesarkan diri atas yang lain dengan pangkat, ilmu, 

harta, dan amal. 

c) Riya’, yakni beramal dengan tujuan ingin mendapatkan pangkat, 

harta, nama, pujian, sebagai lawan dari ikhlas. 
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d) Hasad, yakni dengki, suka harta dunia baik halal maupun 

haram, lawan dari wara’ dan zuhud. Akhlak tercela lainya adalah 

mengumpat, namimah, main judi, mencuri, dan lain- lain
19

. 

Muhammad Abdullah Darraz dalam buku Dustur Al-Akhlaq fi Al-

Qur’an, membagi akhlak atas lima bagian
20

. 

1. Akhlak pribadi: 

a) Yang diperintah (awamir) 

b) Yang dilarang (nawahi) 

c) Yang dibolehkan (mubahat) 

d) Akhlak dalam keadaan darurat. 

2. Akhlak berkeluarga: 

a) Kewajiban antara orang tua dan anak 

b) Kewajiban suami istri 

c) Kewajiban terhadap karib kerabat 

3. Akhlak bermasyarakat: 

a) Yang dilarang 

b) Yang diperintahkan 

c) Kaidah-kaidah adab. 

4. Akhlak bernegara: 

a) Hubugan antara pemimpin dan rakyat 

                                                             
19

Mansur, Op.Cit, h.240.  
20

 Rosihun Anwar, Op.Cit, h.29. 
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b) Hubungan dengan luar negeri 

5. Akhlak beragama: 

a) Kewajiban terhadap Allah SWT 

b) Kewajiban terhadap Rasul. 

Dalam perspektif lain, akhlak dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

a) Akhlak jabaliyah (bawaan) yaitu akhlak yang diciptakan Allah 

SWT secara fitrah pada seseorang. 

b) Akhlak ikhtisabiyah, (diupayakan) yaitu akhlak yang diperoleh 

melalui pembelajaran dan pembiasaan
21

 

Akhlak adalah nilai-nilai hidup manusia yang sungguh-sungguh 

dilaksanakan bukan karena sekedar kebiasaan, tetapi berdasar 

pemahaman dan kesadaran diri untuk menjadi baik. Penanaman sikap dan 

nilai hidup merupakan proses, maka hal ini dapat diberikan melalui 

pendidikan formal yang direncanakan dan dirancang secara matang, 

direncanakan dan di rancang secara matang nilai-nilai apa saja yang dapat 

diperkenalkan, metode dan kegiatan apa yang dapat digunakan untuk 

menanamkan nilai-nilai tersebut. 

Nilai-nilai hidup yang dapat diperkenalkan menurut Paul Suparno, 

dkk pada jenjang pendidikan formal adalah sebagai berikut
22

: 

                                                             
21

Ibid, h.32. 
22

Ibid, h.39. 
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1. Religiusitas 

a. Mensyukuri hidup dan percaya kepada Tuhan 

b. Sikap toleransi 

c. Mendalami ajaran agama 

2. Sosialitas 

a. Penghargaan akan tatanan hidup bersama secara positif 

b. Solidaritas yang benar dan baik 

c. Persahabatan sejati 

d. Berorganisasi dengan baik dan benar 

3. Gender 

a. Penghargaan terhadap perempuan 

b. Menghargai kepemimpinan perempuan 

4. Keadilan 

a. Penghargaan sejati dan orang lain secara mendasar 

b. Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara benar 

dan seimbang 

c. Keadilan berdasarkan hati nurani 

5.  Demokrasi 

a. Menghargai dan menerima perbedaan dalam hidup bersama 

dan saling menghormati 
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b. Berani menerima realita kemenangan atau kekalahan 

6. Kejujuran 

a. Menyatakan kebenaran sebagai penghormatan terhadap sesama 

7. Kemandirian 

a. Keberanian untuk mengambil keputusan secara jernih dan 

benar dalam kebersamaan 

b. Mengenal kemampuan diri 

c. Membangun kepercayaan diri 

d. Menerima keunikan diri 

8. Daya juang 

a. Memupuk kemauan untuk mencapai tujuan 

b. Bersikap tidak mudah menyerah 

9. Tanggung jawab 

a. Berani menghadapi konsekuensi dan pilihan hidup 

b. Mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

c. Mengembangkan hidup bersama secara fositif 

10. Penghargaan terhadap lingkungan alam 

a. Menggunakan alam sesuai kebutuhan secara wajar dan 

seimbang serta mencintai kehidupan dan mengenali lingkungan 

alam dan penerapannya.
23

 

 

                                                             
23

Ibid, h.40. 
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5. Metode Pendidikan Akhlak  

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “metodos” 

yang terdiri dari dua kata yaitu “metha” yang berarti melalui atau 

melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan 

yang dilalui untuk mncapai pendidikan
24

. 

Metode dalam bahasa Arab disebut dengan al-thariq, artinya 

adalah jalan.Jalan adalah sesuatu yang dilaluisupaya sampai tujuan. 

Mengajarkan akhlak kepada anak hendaknya menggunakan jalan yang 

tepat atau yang lebih tepatnya cara dan upaya yang dapat dilakukan
25

. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia metode adalah cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pelajaran agar tercapai sesuai 

dengan yang dikendaki
26

. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara 

yang harus dilalui untuk menyampaikan atau menyajikan bahan pelajaran 

agar tercapai tujuan yang dimaksudkan adapun metode-metode yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode keteladanan 

Metode keteladanan adalah menunjukkan tindakan terpuji bagi 

anak dengan harapan anak mau mengikuti tindakan terpuji 
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Pratama, 2011), h. 57. 
26
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tersebut.Keteladanan pendidik bagi peserta didik adalah dengan 

menampilkan prilaku mencontoh Nabi Muhammad SAW, seperti 

tawadhu‟ sabar, ikhlas, jujur dan meninggalkan akhlak tercela.Ulwan
27

 

mengatakan bahwa metode keteladanan dalam pendidikan merupakan 

metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam 

mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial 

anak. 

b. Metode kisah-kisah yang mengandung nilai akhlak 

Anak suka mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang 

diberikan oleh orang tuanya. Kisah-kisah yang mengandung nilai akhlak 

banyak dikemukakan dalam ajaran Islam antara lain kisah Nabi-nabi dan 

ummat mereka masing-masing, kisah yang terjadi dikalangan Bani Israil, 

kisah perjalanan Isra‟ Miraj nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Sejak 

zaman dahulu, tiap bangsa di muka bumi ini mempunyai kisah-kisah yang 

mengandung nilai-nilai moral yang dipakai untuk mendidik anak cucu 

atau generasi mudanya.Karena sangat penting kedudukan kisah dalam 

kehidupan manusia, agama Islam memakai kisah untuk secara tidak 

langsung membawakan ajaran-ajarannya dibidang akhlak, keimanan dan 

lain-lain.Kisah-kisah mendapat banyak tempat yang tidak sedikit dari 

seluruh ayat-ayat al-Qur‟an bahkan ada ayat al-Qur‟an yang dikhususkan 
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untuk kisah-kisah semata seperti surah Yusuf, al-Anbiya, al-

Qashash.Nuh, dan Luqman. 

c. Metode pembiasaan atau latihan peribadatan 

Peribadatan seperti shalat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, suka 

menolong, hormat, jujur, sopan, dan nilai-nilai akhlak perlu dibiasakan 

atau diadakan latihan. Apabila latihan-latihan ini betul-betul dikerjakan 

dan ditaati, akan lahirlah akhlak yang baik pada diri seseorang yang 

mengerjakannya sehingga orang itu menjadi orang Islam yang berbudi 

luhur.  

d. Metode nasihat 

Metode nasihat adalah sajian bahasan tentang kebenaran dan 

kebajikan dengan maksud mengajak orang yang dinasehati untuk 

menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia 

dan berfaedah baginya, dengan kata lain metode nasihat adalah metode 

yang digunakan untuk menggugah perasaan seseorang, memotivasi anak 

untuk segera beramal sholeh atau berprilaku terpuji. 

e. Metode perumpamaan 

Metode perumpamaan merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan dalam al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah SAW dan sumber-

sumber yang lainya, yang mengandung unsur keindahan sastra, yang 

mengandung nilai akhlak. 
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f. Metode demokratis 

Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan 

penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk 

menemukan nilai-nilai tersebut dalam pengawasan, pendampingan dan 

pengarahan guru atau orang tua. 

g. Metode Pencarian Bersama 

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan 

anak, atau siswa dengan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada 

diskusi atas soal-soal aktual yang terjadi dalam masyarakat, di mana dari 

proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, 

sistematis, argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari 

masalah yang diolah bersama. 

h. Metode Live In  

Metode ini dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman hidup 

bersama orang lain secara langsung dalam situasi yang sangat berbeda 

dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung anak dapat 

mengenal lingkungan hidup yang berbeda dengan cara berfikir, 

tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Kegiatan 

ini dilakukan secara periodik misalnya anak diajak berkunjung dan 

membantu pada suatu panti asuhan anak-anak cacat. 
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i. Metode penjernihan nilai 

Metode ini dilakukan dengan dialog aktif dalam bentuk sharing 

atau diskusi mendalam dan intensif sebagai pendampingan agar anak 

tidak mengalami pembelokan nilai hidup. Anak diajak untuk secara kritis 

melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap 

terhadap situasi tersebut. Penjernihan nilai dalam kehidupan amat 

penting, sebab apabila kontradiksi atau bias tentang nilai dibiarkan dan 

seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan dalam hidup 

bersama.
28

 

Demikian beberapa metode yang dapat diterapkan di dalam 

pendidikan akhlak pada anak. 

B. TafsirAl-Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19  

1. Profil Luqman al-Hakim 

Menurut Qurais Shihab dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah 

mengatakan bahwa Luqman berasal dari Etiopia. Pendapat lain juga 

mengatakan bahwa Luqman berasal dari Mesir Selatan yang berkulit 

hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari Ibrani. Profesinya 

pun dipersilisihkan. Ada yang mengatakan bahwa ia seorang penjahit, atau 

pengumpul kayu, atau tukang kayu atau juga pengembala. Hampir semua 

riwayat menceritakan dan sepakat bahwa Luqman bukanlah seorang Nabi 

melainkan seorang ahli hikmah.
29

 

 

Menurut Al-Baqa‟ibahwa hikmah berarti “mengetahui yang paling 

utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan, maupun perbuatan. Ia adalah 
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ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, 

dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu. 
30

 

Dari paparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Luqman Al-

Hakim bukanlah seorang Nabi melainkan seorang manusia biasa seperti 

kita yang mana Allah SWT telah memberikan hikmah kepadanya karena 

ketaqwaannya, dan kesyukurannya kepada Allah SWT, Luqman Al-

Hakim bukan keturunan bangsa Arab dan bukan pula dari golongan orang-

orang yang kaya dan bangsawan. 

Di dalam mencari intisari Al-Qur‟an tidaklah penting bagi kita 

mengetahui dari mana asal usul Luqman.Al-Qur‟an pun tidaklah 

menonjolkan asal-usul. Yang penting adalah dasar-dasar hikmat yang 

diwasiatkannya kepada putranya, yang mendapat kemuliaan demikian 

tinggi, sampai dicatat menjadi ayat-ayat dari Al-Qur‟an, disebutkan 

namanya dua kali yaitu ayat 12 dan 13 dalam surat ke-31, yang diberi 

nama depannya; Luqman. 

Surat Luqman terdiri dari 34 ayat dan termasuk golongan surat 

Makkiyah, diwahyukan sesudah surat As-Saffat. Dinamakan surat 

Luqman karena pada intinya ayat-ayat itu memuat nasehat dan pengajaran 

dari Luqman kepada anaknya Tsaran, ada juga yang mengatakan anaknya 
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bernama Taaram.
31

Anak dan istrinya pada mulanya kafir,
32

 tapi ia selalu 

berusaha member pendidikan dan pengajaran kepada anak dan istrinya 

sampai keduanya beriman dan menerima ajaran tauhid yang diajarkan 

Luqman. 
33

nasehat-nasehat Luqman itu tertuang pada Al-Qur‟an surat 

Luqman ayat 12-19. Wasiat Luqman kepada putranya hanya terdiri dari 7 

ayat saja. Tetapi dalam ayat yang 7 itu tersimpanlah dasar-dasar daripada 

ilmu pendiidkan, yang tidak akan berubah-ubah selama manusia masih 

hidup dalam dunia ini. 

Nama lengkap Luqmanul Hakim adalah Luqman bin Baura, anak 

saudara perempuan Nabi Ayyub AS, sedangkan didalam riwayat lain, 

Luqman adalah anak bibi Nabi Ayyub AS, keturunan Azzar (ayah Nabi 

Ibrahim AS) dari Bani Israil. 

Luqman Al-Hakim diperkirakan hidup satu zaman dengan Nabi 

Ayyub AS, Luqman dianugerahi umur panjang yang mencapai 1000 tahun 

sehingga sempat bertemu dengan Nabi Daut AS. Pada zaman Rasulullah 

SAW banyak orang kulit hitam memeluk Islam.Bangsa Arab dari 

keturunan bangsawan banyak melecehkan mereka.Rasulullah SAW pun 

bersabda, “Jadikanlah orang kulit hitam itu sebagai pemimpin, karena 

kelak tiga dari orang kulit hitam akan menjadi pemimpin ahli syurga, 
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mereka adalah Luqmanul Hakim, Mahja‟ (budak Umar bin Khattab), lalu 

Bilal bin Rabbah”. (HR. Ibnu Abbas) 

2. Deskripsi Surah Luqman  

Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad 

SAW hijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya makkiyah.Demikian 

pendapat mayoritas ulama. Ada sementra ulama yang mengecualikan tiga 

ayat yaitu ayat 27-29, atau dua ayat yakni ayat 27-28 dengan alas an 

bahwa ayat-ayat ini turun berdasar diskusi dengan orang-orang Yahudi, 

yang ketika itu banyak bermukim di Madinah. Pendapat ini, disamping 

jalur sanadnya lemah, juga kalaupun juga dipahaminya terjadi di Mekah, 

antara kaum Muslimin dengan masyarakat Mekah yang memperoleh 

“pertanyaan dan contoh keberatan” yang dapat diajukan kepada Nabi 

SAW, seperti kasus pertanyaan mereka tentang Ruh di surat al-Isra‟ ayat 

85.  

Ada lagi yang mengecualikan satu ayat saja yaitu ayat 4, atas 

dasar bahwa ayat itu berbicara tentang shalat dan zakat, tetapi semua 

pendapat ini-apalagi yang terakhir-sangat lemah. Pakar tafsir Abu Hayyan 

mengemukakan bahwa ayat-ayat surat ini turun menyangkut pertanyaan 

kamu Musyrikin Mekah tentang tokoh Luqman, yang memang sangat 

popular dikalangan masyarakat Jahiliyah ketika itu. 



 

 

61 

Penanaman surat ini dengan surah Luqman sangat wajar, karena 

nama dan nasihat beliau yang sangat menyentuh diuraikan disini, dan 

hanya disebut dalam surat ini. 

Tema utamanya adalah ajakan kepada Tauhid dan kepercayaan 

akan keniscayaan Kiamat serta pelaksanaan prinsip-prinsip dasar agama. 

Begitu tulis Thabathaba‟I dan Sayyid Quthub. Al-Biqa‟I berpendapat 

bahwa tujuan surat ini adalah membuktikan kepada kitab Al-Qur‟an 

megandung hikmah yang sangat dalam, yang mengantar kepada 

kesimpulan bahwa yang menurunkannya adalah Dia Yang Maha Bijak 

dalam firman-firman dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah SWT- tulis al-

Biqa‟I- telah memulai kitab-Nya dengan menafikan segala keraguan 

atasnya dan bahwa dia memberi petunjuk untuk orang-orang yang 

bertakwa (QS. Al-Baqarah:2) ini dibuktikan-Nya dengan uraian surat-surat 

sesudahnya. Lalu dimulai lagi dengan surat Yunus-setelah surat al-

baqarah- dengan menegaskan hikamah kebijaksanaan-Nya, dan inipun 

disusul dengan bukti-buktinya pada surat-surat berikut sampai dengan 

surat Ar-Rum yang lalu. Disini dimulai lagi tahap penjelasan yang baru, 

yang lebih hebat dari sebelumnya.Maka disini kitab suci Al-Qur‟an disifati 

dengan sifat yang melebihi yaitu bahwa dia adalah petunjuk dan hidayah 

untuk al-muhsin adalah orang-orang yang mencapai puncak, sedang al-

muttaqin adalah pemula. Uraian itu sejalan dengan nama tokoh yang yang 
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dipilih menjadi nama surat ini yakni Luqman as. Demikian lebih kurang 

pandangan al-Biqa‟i. 

Surat ini terdiri dari 33 ayat menurut perhitungan ulama Mekkah 

dan Madinah, dan 34 ayat menurut ulama Syam, Kuffah dan Bashrah. 

Perbedaan itu-sebagaimana anda ketahui-hanya perbadaan dalam cara 

menghitung, bukan ada ayat yang tidak diakui oleh menilainya hanya 33 

ayat.
34

 

3. Asbab An-Nuzul 

Secara etimologi, kata asbab an-nuzul berarti turunnya ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 

secara berangsur-angsur bertujuan untuk memperbaiki aqidah, ibadah, 

akhlak dan pergaulan manusia yang sudah menyimpan dari kebenaran. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan 

dalam tatanan manusia merupakan sebab turunnya Al-Qur‟an.Asbab an-

Nuzul (sebab turunnya ayat) disini dimaksudkan sebab-sebab yang secara 

khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu.Sedangkan menurut 

Subhi As-Salih, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang dengan sebabnya 

turun ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau member 
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jawaban terhadap sebab itu atau menerangkan hukumnya pada masa 

terjadinya sebab tersebut.
35

 

Adapun sebab turunnya ayat 12-19 dari surat Luqman sejauh 

penelusuran yang penulis lakukan tidak ditemukan adanya sebab yang 

melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, hanya saja dalam ayat 13 dalam 

Tafsir Al-Misbah, diriwayatkan bahwa Suwayd Ibn Ash-Shamit atau suatu 

ketika datang ke Mekkah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat 

dikalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk 

memeluk agama Islam.Suwayd berkata kepada Rasulullah, “Apa yang ada 

padamu itu sama dengan yang ada padaku”, “kumpulan hikmah Luqman”. 

Kemudian Rasulullah berkata, “Sungguh perkataan yang amat baik!” 

tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu.Itulah Al-Qur‟an yang 

diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. 

Rasulullah lalu membacakan Al-Qur‟an kepadanya dan mengajaknya 

memeluk Islam.
36

 

4. Munasabah 

Secara etimologi, munasabah berarti persesuaian, hubungan atau 

relevensi, yaitu hubungan persesuaian antara ayat atau surat yang satu 

dengan ayat yang atau surat yang sebelum dan sesudahnya. Secara 
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terminologi,munasabah adalah ilmu untuk mengetahui alas an-alasan 

penertiban dari bagian-bagian Al-Qur‟an yang mulia.
37

 

Surat Luqman ayat 12-19 memiliki munasabah(korelasi) dengan 

ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dalam surat Luqman ayat 1-11 

dijelaskan bahwa Al-Qur‟an juga disebut “al-kitab al-hakim” yang berarti 

sebuah kitab yang seluruh kandungannya adalah hikmah belaka, Al-

Qur‟an merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan, perintah untuk mendirikan shalat karena shalat hubungannya 

dengan Allah dan sebagai bukti keimanan kepada Allah. 

Petunjuk yang telah disebutkan dalam al-kitab al-hakim 

diturunkan oleh Rasul utusan Allah, apa bila petunjuk Tuhan dituruti 

pastilah bahagia yang akan diterima, dan setengah dari manusia adalah 

orang yang membeli permainan kata-kata untuk menyesatkan dari jalan 

Allah, tidak dengan ilmu. Menurut Al-Hasan Al-Bashri bahwa yang 

dimaksud dengan permainan kata-kata itu ialah nyanyian-nyayian dan 

peralatan pancaragam yang akan membawa orang lalai dari agama.
38

Dan 

apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, merekapun berpaling 

dalam keadaan menyombong, maka beri kabargembiralah mereka dengan 

adzab yang pedih sebagai sambutan yang sepadan atas kesombongan, 

berpaling muka, berolok-olok dan bersikap menyumbat telinga mendengar 
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seruan Tuhan.Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang 

shalih, untuk mereka syurga-syurga yang bernikmat dan kekal 

didalamnya. 

Allah telah menciptakan semua langit dengan tidak bertiang 

danAllah menurunkan air dari langit maka tumbuhlah tumbuhan yang 

indah, namun mereka menganiaya diri sendiri karena tidak menggunakan 

fikiran untuk berfikir, hanya beramal turut-turutan, tidak berpendirian 

yang teguh sehingga kesengsaraan jualah yang akan mereka tangguhkan 

kelak. 

Kemudian dilanjutkan ayat 12-19 dijelaskan bahwa Allah telah 

memberikan hikmah dan kearifan kepada Luqman, ia bersyukur dan 

memanjatkan puji kepada-Nya, bersyukur kepada Allah bukan untuk 

kepentingan-Nya tetapi faedahnya akandiperoleh orang yang bersyukur itu 

sendiri, karena Allah akan menambah nikmat kepada setiap orang yang 

bersyukur kepada-Nya. 

Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk mengesakan Allah 

dan tidak mempersekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua sepanjang 

keduanya tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, beramal shaleh, 

mendirikan shalat, mengajak manusia berbuat ma‟ruf dan mencegah dari 

perbuatan munkar, tidak sombong dan angkuh. 

Dilanjutkan ayat 20-30 dijelaskan bahwa Allah menghadapkan 

kembali pembicaraan-Nya kepada orang-orang musyrik dan menegur 
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mereka karena sikapnya yang dapat menyaksikan berbagai dalil di jagat 

raya yang menunjuk kepada keesaan Allah, tetapi mereka tetap saja 

mengingkarinya. 

Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyerahkan diri 

kepada Allah dan akibat apa yang akan mereka peroleh. Sesudah itu, Allah 

menenangkan Nabi-Nya, karena penderitaan yang beliau alami dengan 

menjelaskan bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah 

Allah.Selanjutnya, Allah lah yang membuat perhitungan dan 

pembalasan.Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui 

bahwa yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah.Konsekuensinya, 

segala puji haruslah dikembalikan pada Allah. 

Setelah itu Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang mampu 

menghitung nikmat-Nya selain Dia dan memelihara semua itu sama 

dengan memelihara orang seorang. Pada akhirnya Allah menjelaskan 

sebagian dari tanda-tanda yang ada dilangit dan sebagian tanda-tanda yang 

ada dibumi.Allah menyuruh kita untuk bertakwa dengan mengingatkan 

kita kepada hari kiamat. 

Surat ini ditutup dengan menyebutkan hal-hal yang 

disembunyikan Allah bagi manusia, karena disana terdapat hikmah. 

Banyak kemaslahatan yang akan terabaikan jika hal-hal itu diungkap. Ia 

akhiri dengan menetapkan pengetahuan Allah yang menyeluruh dan rinci 

khususnya tentang kiamat. Awal surat ini berbicara tentang kitab-Nya 
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yang penuh hikmah, serta yang merupakan petunjuk dan rahmat yang 

diterima baik oleh al-Muhsinin yang meyakini adanya kiamat. Demikian 

uraian awal surat bertemu dengan uraian akhirnya. 
39
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BAB III 

TAFSIR AL-QUR’AN SURAH LUQMAN AYAT 12-19 STUDI TAFSIR  

AL-MISBAH 

 Sebelum menjelaskan dan menguraikan isi dari Tafsir Al-Misbah ayat 12-19 

maka akan dijelaskan terlebih dahulu  tokoh yang membuat karangan dari Tafsir Al-

Misbah ini, Tafsir Al-Misbah ditulis oleh seorang ulama dan cendikiawan muslim 

Indonesia yakni  Prof. Dr. Muhammad Qurais Shihab, lahir 16 februari 1944 di 

Lottasolo, kabupaten Sidenreng Reppang (Sidrap), Sulawesi Selatan yang berjarak 

sekitar 185 km dari kota Makassar. Qurais merupakan anak ke-4 dari 12 bersaudara, 

Ayah nya Prof.  Abdurahman Shihab, beliau adalah guru besar dalam bidang tafsir, 

pengusaha dan politikus. Qurais Shihab adalah seorang ahli tafsir yang mendidik. 

Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan dalam bidang 

pendidikan.kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor, Mentri Agama, Ketua 

MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya 

ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata 

lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik 

umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan sifatnya yang patut diteladani, 

penampilannya yang sederhana, tawadhu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah 

dan tegas dalam prinsip adalah merupakan yang seharusnya dimiliki setiap guru. 

Nama Qurais Shihab masuk dalam daftar „500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia‟. 

Dalam situs Themuslim500.com. namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam 

mengembangkan ilmu keIslaman dalam beragam kegiatan. Karyanya dengan konteks 
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yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, namanya melesat sebagai akademisi 

yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur‟an. Demikianlah penjelasan secara 

singkat tentang Prof. Dr. Muhammad Qurais Shihab, ulama yang membuat Tafsir Al-

Misbah selanjutnya akan diuraikan isi dan penjelasan dari Tafsir Al-Misbah. 

A. Tafsir Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19 Studi  Tafsir Al-Misbah  
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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 pada anaknya, diwaktu 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-bapaknya; 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, Mka janganlah kamu 

mengikuti 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, yang berada dalam batu atau dilangit atau di dalam 

bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya), sesungguhnya 

Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui”. 

17. “ Hai anakku, Dirikanlah sholat 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 kamumemanglingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi denan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”. 

19.” Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu.Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai”.
1
 

 

Nilai-nilai akhlak yang dapat kita ambil dalam ayat 12-19 adalah sebagai 

berikut : 

                                                             
1

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014) , h. 412 
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1. Pada ayat 12, terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak yaitu agar kita selalu 

bersyukur kepada Allah atas nikat yang telah Allah berikan kepada kita 

sebagaimana Luqman bersyukur kepada Allah dan Allah memberikan 

balasan hikmah kepada Luqman. 

2. Pada ayat 13, terkandung nilai pendidikan agar kita tidak mensyerikati 

Allah dengan yang lainnya, karena menyerikati Allah termasuk perbuatan 

yang dzolim. 

3. Pada ayat 14, mengandung nilai agar kita berbuat baik kepada kedua 

orangtua, bersyukur kepada Allah SWT kemudian baru berbakti kepada 

kedua orang tua. 

4. Pada ayat 15, memberikan kepada kita pengajaran nilai akhlak yaitu agar 

kita tidak mempersekutukan Allah walaupun orang tua sendiri yang 

menyuruh. Kita tetap berbuat baik dan berbakti kepada orang tua 

walaupun mereka seaqidah dengan kita. 

5. Pada ayat 16, mengajarkan kita akhlak bahwa setiap perbuatan baik atau 

buruk, kecil dan besar akan selalu mendapat balasannya dari Allah SWT, 

dan Allah akan mengetahuinya walaupun ditempat yang amat tersembunyi 

dari penglihatan manusia. 
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6. Pada ayat 17, terkandung nilai akhlak agar kita melaksanakan shalat, 

mengerjakan yang baik, mencegah yang munkar, dan bersikap sabar 

dalam kehidupan.  

7. Pada ayat 18, terdapat nilai akhlak agar kita tidak memalingkan muka 

kepada orang lain karena rasa sombong, dan angkuh dalam berjalan. 

8. Pada ayat 19, mengisyaratkan kita agar berjalan secara sederhana, tidak 

tergesa-gesa/cepat, melembutkan suara ketika berbicara. 

1. Tafsir ayat 12 

                        

               

Artinya:“Dansesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, 

yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang 

bersyukur (kepada Allah) Maka Sesungguhnya ia bersyukur 

untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak bersyukur, 

maka sesuungguhnya  Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada 

Luqman hikmah: yaitu ilmu, agama, akal pikiran, benar dan bijak dalam ucapan, 

yang benar sehingga menyampaikannya kepada kebahagiaan abadi, sambil 

menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada 

anaknya. Ayat diatas menyatakan : Dan sesungguhnya Kami Yang Maha Perkasa 

dan bijaksana telah menganugerahkan Luqman, yaitu:”Bersyukur kepada Allah, 
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dan barang siapa yang bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri; dan 

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

dirinya sendiri. Dia sedikit pun tidak merugikan Allah, sebagaimana yang 

bersyukur tidak menguntungkan-Nya, karena sesungguhnya Allah Maha 

Kayatidak butuh kepada apapun, lagi Maha Terpuji oleh makhluk dilangit dan di 

bumi. 

Kata dan pada awal ayat diatas, berhubungan dengan ayat 6 yang lalu, 

yaitu “Dan diantara manusia ada yang membeli ucapan yang melengahkan”.Ia 

berfungsi menghubungkan kisah an-Nadhr Ibn al-Harits itu dan kisah Luqman 

disini, atas dasar persamaan keduanya dalam daya tarik keajaiban dan 

keanehannya. Yang pertama keduanya dalam kesesatan, dan yang kedua dalam 

perolehan hidayah dan hikmah.Demikian pendapat Ibn „Asyur. 

Al-Biqa‟i menghubungkannya dengan sifat Allah al-„Aziz al-Hakim/ 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, atau satu kalimat yang dihasilkan 

oleh kesimpilan ayat yang lalu tentang orang-orang kafir. Seakan-akan ayat ini 

menyatakan: Allah telah menyesatkan mereka berdasar hikmah kebijaksanaan-

Nya dan sungguh Kami (Allah) telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. 

Kata hikmah telah disinggung makna dasarnya ketika menafsirkan ayat 2 

diatas, di sisni, Qurais Shihab 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 



 

 

73 

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

didukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu”.2Begitu tulis 

al-Biqa‟i seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu dinamai hakim.Hikmah  

juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/ diperhatikan akan 

menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar dan atau 

mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar. Makna ini ditarik dari 

kata hikamah, yang berarti kendali,.Karena kendali menghalangi 

hewan/kendaraan mengarah kea rah yang tidak diinginkan atau menjadi 

liar.Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujutan dari 

hikmah.Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun, dinamai 

hikmah dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). 

Seorang 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 harus yakin sepenuhnya tentang 

pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama- ilmu yang paling 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 abadi.Dzat serta sifat-Nya tidak tergambar dalam benak, tidak juga 

                                                             
2
 M. Qurais Shihab, Op. Cit. h. 121  
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mengalami perubahan.Hanya Dia juga yang mengetahui wujud yang mulia, 

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

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 269: 

                           

           

Artinya:”Allah menganugerahkan Al-hikmah (kepahaman yang dalam tentang 

Al-Qur‟an dan As-Sunah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah 

dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah 

yang dapat diambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al-

Baqarah:269)3 

 

Kata Syukur terambil dari kata  syakarayang maknanya berkisar antara 

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

Allah dimulai dengan menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar 

nikmat dan anugerah-Nya, disertai dengan ketundukan dan kekaguman yang 

dilahirkan serta cinta kepada-Nya, dan dorongan untuk memuji-Nya dengan 

ucapan sambil melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dari penganugerahan 

itu. Syukur didefinisikan oleh sementara ulama dengan memfungsikan anugerah 

yang diterima sesuai dengan penganugerahannya.Ia adalah menggunakan nikmat 

sebagaimana dikehendaki oleh penganugerahannya, sehingga penggunaannya itu 

mengarah sekaligus menunjuk penganugerahan. Tentu saja untuk maksud ini, 

                                                             
3

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014) , h.40 
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yang bersyukur perlu mengenal siapa penganugerahan (dalam hal ini Allah 

SWT), mengetahui nikmat yang dianugerahi kepadanya, serta fungsi dan cara 

menggunakan nikmat itu benar-benar menggunakannya sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh Penganugerah. Hanya dengan demikian, anugerah dapat 

berfungsi sekaligus menunjuk kepada Allah, sehingga ini pada gilirannya 

mengantar kepada pujian kepada-Nya yang lahir dari rasa kekaguman atas diri-

Nya dan kesyukuran atas anugerah-Nya. 

Firman-Nya:(ان اشكرهلل(an usykur lillah adalah hikmah itu sendiri yang 

dianugerahkan kepadanya Itu. Anda tidak perlu menimbulkan dalam benak Anda 

kalimat: Dan kami katakana kepadanya: “Bersyukurlah kepada Allah.” Demikian 

tulis Tabathaba‟i. Dan begitu juga pendapat banyak ulama antara lain al-Biqa‟i 

yang menulis bahwa “Walaupun dari segi redaksional ada kalimat Kami 

katakana kepadanya, tetapi makna akhirnya adalah Kami anugerahkan 

kepadanya syukur, ”Sayyid Quthub menulis bahwa: “Hikmah, kandungan dan 

konsekuensinya adalah syukur kepada Allah.”4 

Bahwa hikmah adalah syukur, karena dengan bersyukur seperti 

dikemukakan diatas, seseorang mengenal Allah dan mengenal anugerah-Nya. 

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

dengan mengenalnya dan mengetahui fungsi anugerah-Nya, seseorang akan 

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

                                                             
4
Ibid, h. 122  
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melakukan yang sesuai dengan pengetahuannya, sehingga amal yang lahir adalah 

amal yang yang tepat pula. 

Ayat diatas menggunakan bentuk mudhari‟/kata kerja masa kini dan 

datang untuk menunjuk kesyukuran(يشكر )yaskur, sedang ketika berbicara 

tentang kekufuran, digunakan bentuk kata kerja masa lampau ( كفر ). Al-Biqa‟i 

memperoleh kesan dari penggunaan bentuk mudhari‟ itu bahwa siapa yang 

datang kepada Allah pada masa apapun, Allah menyambutnya dan anugerah-Nya 

akan senantiasa tercurah kepada-Nya sepanjang amal yang dilakukannya. Disisi 

lain kesyukuran itu hendaknya ditampilkan secara bersinambung dari saat ke 

saat. Sebaliknya penggunaan bentuk kata kerja masa lampau pada 

kekufuran/ketiadaan ( كفر ) syukur adalah untuk mengisyaratkan bahwa jika itu 

terjadi, walau sekali maka Allah akan berpaling dan tidak menghiraukannya. 

Tabathaba‟i memperoleh kesan lain. Menurutnya penggunaan kata kerja 

mudhari‟  pada kata syukur, mengisyaratkan bahwa syukur baru bermanfaat jika 

bersinambung, sedang mudarat kekufuran telah terjadi walau hanya sekali. 

Dapat juga dikatakan bahwa kekufuran yang berbentuk kata kerja masa 

lampau itu, mengesankan bahwa kekufuran atau ketidaksyukuran. Kalau dulu 

pernah ada, maka hendaknya untuk masa kini dan datang ia dihindari dan tidak 

perlu ada lagi. 

Kata Ghaniyyun/(  غني )Maha Kaya  terambil dari akar kata yang terdiri 

dari huruf-huruf ghain (غه ), nun ) ن ),  dan ) ي ) ya‟ yang maknanya berkisar 
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pada dua hal, yaitu kecukupan, baik menyangkut harta maupun selainnya. Dari 

sini lahir kata ghaniyyah, yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa 

berkecukupan hidup dirumah orangtuanya, atau merasa cukup hidup sendirian 

tanpa suami, dan yang kedua adalah suara.Dari sisni, lahir kata mughganniy 

dalam arti penarik  ataupenyannyi.  

Menurut Imam al-Ghazali, Allah yang bersifat ghanniy, 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 hubungan 

ketergantungan.” 

Yang sebenar-benarnya “kaya” adalah yang tidak butuh kepada sesuatu. 

Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat bahwa: “ Dia tidak butuh kepada 

seluruh alam raya”  (QS. Al-Imran:97) dan (QS. Al-Ankabut: 6). Manusia 

betapapun kayanya, maka dia tetap butuh, paling tidak kebutuhan kepada yang 

memberinya kekayaan.Yang memberi kekayaan adalah Allah SWT. 

Kata( حميد)Hamid/ Maha Terpuji , terambil dari akar kata yang terdiri dari 

huruf-huruf ( ع)ha‟, ( م ) mim dan (د )dal, yang maknanya adalah antonym 

tercela. Kata hamd/pujian  digunakan untuk memuji  yang Anda peroleh maupun 

yang diperoleh selain Anda. Berbeda dengan kata syukur yang digunakan dalam 

konteks nikmat yang Anda peroleh saja. Jika demikian, saat Anda berkata Allah 

Hamid/Maha Terpuji, maka ini adalah pujian kepada-Nya, baik Anda menerima 
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nikmat, maupun orang lain yang menerimanya. Sedang bila Anda mensyukuri-

Nya, maka itu karena Anda meraskan adanya anugerah yang Anda peroleh. 

Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku agar apa 

yang dilakukannya dapat terpuji. Pertama, perbuatannya indah/baik, Kedua, 

dilakukannya secara sadar, dan Ketiga, tidak harus dasar terpaksa/dipaksa. 

Allah Hamid berarti bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan 

segalanya diciptakan dengan baik, serta atas kehendak-Nya, tanpa paksaan.Kalau 

demikian, maka segala perbuatan-Nya terpuji dan segala yang terpuji merupakan 

perbuatan-Nya jua, sehingga wajar Dia menyandang sifat Hamid, dan wajar juga 

kita mengucapkan al-Hamdulillah/Segala puji hanya bagi Allah.Rujuklah antara 

lain keawal surah al-Fatihah untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang 

sifat Allah ini. 

Kata Ghaniyy  yang merupakan sifat Allah pada umumnya didalam al-

Qur‟an dirangkaikan dengan kata Hamid. Ini untuk 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. Di sisi lain, pujian yang disampaikan oleh 

siapa pun, tidak dibutuhkan-nya, karena Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan 

suatu apapun. 
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2. Tafsir Ayat 13 

                            

  

Artinya:” Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia 

member pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan Allah 

adalah benar-benar kedzaliman yang besar”. 

 

Setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah yang dianugerahi kepada 

Luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah, dan yang tercermin pada 

pengenalan terhadap-Nya dan anugerah-Nya, kini melalui ayat diatas dilukiskan 

pengalaman hikmah itu oleh Luqman, serta pelestariannya kepada 

anaknya.Inipun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Kepada 

Nabi Muhammad saw atau siapa saja., diperintahkan untuk merenungkan 

anugerah Allah kepada Luqman itu dan mengingat serta mengingatkan orang 

lain. Ayat ini berbunyi Dan ingatlah Ketika Luqman berkata kepada anaknya 

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

Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan 

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

Persekutuan yang jelas maupun yang tersembunyi.Sesungguhnya syirik yakni 
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mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang sangat besar. Itu adalah 

penempatan sesuatu yang sangat agung  pada tempat yang sangat buruk.
5
 

Luqman menjelaskan kepada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu 

merupakan kedzaliman yang benar.Syirik dinamakan perbuatan zalim, karena 

perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu kepada bukan tempatnya. Dan ia 

dikatakan dosa besar, karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan 

Tuhan. Yang hanya dari Dia-lah segala nikmat, yaitu Allah SWT dengan sesuatu 

yang tidak memiliki nikmat apa pun, yaitu berhala-berhala.  

Kesyirikan itu amat buruk dan berakibat buruk serta kezaliman yang 

nyata karena kesyirikan adalah meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa 

yang menyamakan antara pencipta (khalik) dengan yang diciptakan (makhluk), 

antara patung dengan Tuhan tidak diragukan lagi dia adalah orang yang bodoh 

yang dijauhkan oleh Allah dri nikmat dan akal sehat, sehingga pantas untuk 

disebut zalim dan dimasukkan dalam kelompok hewan.
6
 

Luqman yang disebut oleh surah 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 dijadikan 

sebagai permisalan dan perumpamaan.Kedua, adalah Luqman al-Hakim yang 

                                                             
5
 Ibid, h.. 125  

6
 M. Ali Ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur‟an, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2002) h. 389   
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terkenal dengan kata-kata bijak dan pereumpamaan-perumpamaannya.Agaknya 

dialah yang dimaksud olehsurah ini. 

Diriwayatkan bahwa Suwayd ibn-asShamid suatu ketika datang ke 

Mekah.Ia adalah seseorang yang cukup terhormat dikalangan 

masyarakatnya.Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk Islam. Suwayd 

berkata kepada Rasulullah, ”mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa 

yang ada padaku.” Rasulullah berkata, “Apa yang ada padamu ?”Ia menjawab, 

“kumpulan hikmah Luqman”. Kemudian Rasulullah berkata, “Tunjukkanlah 

kepadaku.”Suwayd pun menunjukkannya, lalu Rasulullah berkata, “Sungguh 

perkataan yang amat baik! Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah 

al-Qur‟an yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan 

cahaya.”Rasulullahpun membacakan al-Qur‟an kepadanya dan memeluk Islam.7 

Banyak pendapat mengenai siapa Luqman al-Hakim. Ada yang 

mengatakan bahwa ia berasal dari Nuba, penduduk Ailah. Ada juga yang 

menyebutkan dari Etiopia. Pendapat ini mengatakan bahwa ia berasal dari Mesir 

selatan yang berkulit hitam. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia seorang Ibrani. 

Profesinya pun diperselisihkan.Ada yang berkata penjahit, atau pekerja 

pengumpul kayu, atau tukang kayu atau juga pengembala. 

Hampir semua yang menceritakan riwayatnya sepakat bahwa Luqman 

bukan seorang Nabi. Hanya sedikit yang berpendapat bahwa ia termasuk salah 

                                                             
7
  M. Qurais Shihab, Op.Cit. h. 125  
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seorang Nabi. Kesimpulan lain yang dapat diambil dari riwayat-riwayat yang 

menyebutkannya adalah bahwa ia bukan orang Arab. Ia adalah seorang yang 

sangat bijak, Ini pun dinyatakan oleh al-Qur‟an sebagaimana terbaca diatas. 

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 yang 

merenung dan keyakinannya lurus.Dia mencintai Allah, maka Allah 

mencintainya, menganugerahkan padanya hikmah.Suatu ketika ia tidur disiang 

hari, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya seraya berkata: “Hai Luqman 

maukah engkau dijadikan Allah khalifah yang memerintah dibumi ?” Luqman 

menjawab, “Kalau Tuhanku  memberiku pilihan, maka aku memilih afiat 

(perlindungan) tidak memilih ujian. Tetapi bila itu ketetapan-Nya, maka akan ku 

perkenankan dan kupatuhi, karena aku tahu bahwa bila itu ditetapkan Allah 

bagiku, pasti Dia melindungiku dan membantuku. Para Malaikat yang tidak 

dilihat oleh Luqman bertanya: “mengapa demikian ?” Luqman menjawab:” 

Karena pemerintah/penguasa adalah kedudukan yang paling sulitbdan paling 

keruh. Kezaliman menyelubunginya dari segala penjuru. Bila seorang adil maka 

wajar ia selamat, dan bila ia keliru, keliru pula ia menelusuri jalan ke syurga. 

Seorang yang hidup dihina di dunia lebih aman dari pada ia hidup mulia (dalam 

pandangan manusia). Dan siapa memilih dunia dan dijerumuskan olehnya dan 

ketika itu ia tidak akan memperoleh sesuatu diakhirat.”Para malaikat sangat 
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kagum dengan ucapannya.Selanjutnya Luqman tertidur lagi. Dan ketika ia 

terbangun, jiwaanya telah dipenuhi hikmah dan sejak itu seluruh ucapannya 

adalah hikmah. Demikian ditemukan dalam kitab hadist Musnad al-Firdaus. 

Kataya‟izhuhu  terambil dari kata wa‟zh  yaitu nasehat 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 beliau disampaikan.Yakni tidak membentak, tetapi 

penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada 

anaknya.Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasehat itu dilakukannya dari saat 

ke saat, sebagimana dari bentuk kata kerja masa kini dan dating pada kata 

ya‟izhuhu. 

Sementara Ulama yang memahami kata wa‟zh 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 it uterus menerus menasehatinya sampai akhir 

sang anak mengakui Tauhid. 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, bersangka baik terhadap anak Luqman jauh lebih baik dari pada bersangka 

buruk. 
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Kata bunayya adalah patron yang menggambarkan . Asalnya adalah ibny, 

dari kata ibn  yakni anak lelaki. Pemungilan tersebut mengisyaratkan kasih 

sayang.Dari sini kita dapat berkata bahwa ayat diatas member isyarat bahwa 

mendidik hendaknya didasari oleh kasih sayang terhadap anaknya. 

Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari 

syirik/mempersekutukan Allah.Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran 

tentang wujud dan keesaan Tuhan.Bahwa redaksi pesannya terbentuk larangan, 

jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu 

yang buruk sebelum melaksanakan yang baik.Memang “At-takhiyah 

muqaddamun „ala at-tahliyah” (menyingkirkan keburukan lebih utama dari pada 

menyandang perhiasan). 

3. Tafsir Ayat 14 

                          

         

Artinya:” Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”; 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak kamu, 

hanya kepada-Kulah kembali kamu.” 

Ayat diatas dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran 

Luqman kepada anaknya.Ia disisipkan dalam pengajaran Luqman didalam Al-

Qur‟an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua 
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orang tua menepati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. 

Memang, Al-Qur‟an seringkali mengandengkan perintah menyembah Allah 

SWT dan perintah berbakti kepada orang tua. Seperti yang terdapat dalam surah 

Al-An‟am ayat 151 yang berbunyi: 

                              

                                

                      

              

Artinya:” Katakanlah;” Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua ibu bapakmu, 

dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, kami akan member rizki kepadamu dan kepada mereka, 

dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik 

yang Nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah 

kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang 

diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-

An‟am:151)8 

Kemudian dalam surah Al-Isra‟ ayat 23: 

                              

                       

      

Artinya:”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat pada pada 

                                                             
8

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014) , h. 148 
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ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

diantara keduanya atau kedua-duanya sampi berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia. (QS Al-Isra‟: 23)
9
 

 

Tetapi kendati nasehat ini bukanlah nasehat Luqman, namun itu tidak 

berarti bahwa beliau tidak menasehati anaknya dengan nasehat serupa.Al-Biqa‟i 

menilainya sebagai lanjutan dari nasehat Luqman. Ayat ini menurutnya 

menyatakan bahwa: Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya dengan nasehat 

itu seperti apa yang dinasehatkannya menyangkut hak kami. Tetapi lanjut Al- 

Biqa‟i redaksinya diubah agar mencakup semua manusia.
10

 

 Sesudah Allah menuturkan apa yang telah diwasiatkan oleh Luqman 

terhadap anaknya, yaitu supaya ia bersyukur kepada Tuhan yang telah 

memberikan semua nikmat, yang tiada seorangpun bersekutu dengan-Nya di 

dalam menciptakan sesuatu. Kemudian Luqman menegaskan bahwasanya syirik 

itu adalah perbuatan yang zalim.Selanjtnya diiringi hal tersebut dengan wasiat-

Nya kepada semua anak supaya mereka berbuat baik kepada orangtua nya, 

karena sesungguhnya kedua orang tua ialah penyebab pertama bagi 

keberadaannya di dunia ini. 

Ayat diatas bagaikan menyatakan :Dan kami wasiatkan yakni berpesan 

dengan amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu-

                                                             
9

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid,(Bandung:Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014) , h. 284 
10

 M. Qurais Shihab, Op.Cit. h.128   
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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 melahirkannya dengan susah payah, 

kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan ditengah malam, 

ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa 

menyapikannya dan penyampiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari 

kelahiran sang anak. Ini jika orang tua nya ingin menyempurnakan 

penyusuan.Wasiat kami itu adalah: Bersyukurlah kepada-Ku! Karena Aku 

menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaanmu, dan 

bersyukur pulalah kepada dua orang tua ibu-bapakmu  karena mereka yang Aku 

jadikan perantara kehadiran kamu diats bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu 

lakukan karena Hanya kepada-Kulah tidak kepada selain Aku kembali kamu 

semua wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran itu. 

Qurais Shihab menjelaskan kata wahnan  berarti kelemahan atau 

kerapuhan. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban 

kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat 

inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan 

bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya.  

Firmannya wa fisholuhu fi „amain /dan dmenyapinya di dalam dua tahun 

mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangatlah penting dilakukan oleh ibu 
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kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan 

hidup anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Kata fi/ di dalam  

mengisyaratkan bahwa masa itu tidak mutlak demikian.di sisi lain juga pernah 

ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapapun yang hendak 

menyempurnakan penyusuan.  

Seperti firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah:233: 

                             

                             

                         

                            

                           

         

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak0anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara yang ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian.Apa bila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusywarahan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakalah kamu 
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang 

kamu  kerjakan. (QS. Al-Baqarah:233).
11

 

 

Ayat lain yang mempunyai makna senada dengan surah Luqman ayat 14 

adalah firman Allah surat Al-Isra‟ ayat 23-24: 

                                 

                          

                    

   

Artinya:“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan 

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah:”Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya, 

sebagimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. 

 

Kemudian Allah SWT menjelaskan yang dimaksud dengan “berbuat 

baik” yang diperintahkan-Nya dalam ayat 14 ini, yaitu agar manusia selalu 

bersyukur setiap saat menerima nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan-Nya 

kepada mereka setiap saat, dengan tiada putus-putusnya, dan bersyukur pula 

kepada ibu bapak karena ibu bapak itulah yang membesarkan, memelihara, dan 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014), h. 37 
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mendidik dan bertanggung jawab atas diri mereka, sejak dalam kandungan 

sampai kepada saat mereka sanggup berdiri sendiri. Dalam waktu-waktu itu ibu 

bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan, baik dalam 

menjaga diri mapun dalam usaha mencarikan nafkahnya. 

Ibu bapak dalam ayat ini disebut secara umum, tidak dibedakan antara ibu 

bapak yang muslim dan yang kafir. 

Karena itu dapat disimpulkan suatu hukum berdasarkan ayat ini, yaitu 

seorang anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya, apakah ibu bapaknya itu 

muslim atau kafir. 

Ada tigal hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik 

kepada ibu bapak, yaitu : 

1. Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, 

cinta dan kasih sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya ialah 

usaha-usaha member nafkah, mendidik dan menjaga serta memenuhi 

keinginan-keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu 

dilakukan tanpa mengharapkan balasan sesuatupun dari anak-anaknya, 

kecuali agar anak-anaknya di kemudian hari berguna bagi agama, nusa dan 

bangsa. 

2. Anak adalah buah hati dan pengarang jantung dari ibu bapaknya, seperti yang 

disebutkan dalam suatu riwayat :Rasulullah saw bersabda “Fatimah adalah 

buah hatiku”. 
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3. Anak-anak sejak dari dalam kandungan ibu sampai dia lahir ke dunia dan 

sampai pula dewasa, mkaan, minum, dan pakaian serta segala keperluan yang 

lain ditanggung ibu bapaknya. 

Dengan perkataanlain dapat diungkapkan bahwa nikmat yang paling 

besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah, kemudian 

nikmat yang diterima ibu bapaknya.Itulah sebenarnya Allah SWT meletakkan 

kewajiban berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak, sesudah kewajiban 

beribadat kepada-Nya. Pada akhir ayat ini Allah SWT memperingatkan bahwa 

manusia akan kembali kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Pada saat itu Dia 

akan mmberikan pembalasan yang adil kepada hamba-hamba-Nya.  

4. Tafsir Ayat 15 

Sesudah  Allah menyebutkan pesan dan perintah-Nya yang berkaitan 

dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan mengukuhkan hak keduanya yang 

harus ditaati. Lalu dalam ayat 15 ini Allah menetapkan kaidah yang pertama dan 

utama dalam masalah akidah yaitu bahwasanya ikatan dalam akidah adalah yang 

harus didahulukan atas ikatan keluarga, keturunan, dan ikatan kekerabatan, 

meskipun dalam ikatan yang kedua ini adalah satu ikatan yang didasari kasih 

sayang dan emosional pribadi.12Surah Luqman ayat 15 yang berbunyi : 
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 Ali Syawakh Ishaq As-Syu‟aibi, Metode Pendidikan al-Qur‟an dan as-Sunah, 

(Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 1995), h. 69   
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Artinya:“ Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

Aku sesuatu yang tidak ada pengetahanmu tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti 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.  

 

Qurais Shihab menjelaskan bahwa kata jahadaka terambil dari kata juhud 

yakni kemampuan, patron kata yang digunakan ayat ini menggambarkan adanya 

upaya sungguh-sungguh. Kalau upaya sungguh-sungguhpun dilarangnya, yang 

dlaam hal ini dalam bentuk ancaman, maka tentu lebih-kebih lagi bila sekedar 

himbauan, atau peringatan. 

Dan yang dimaksud dengan ma laisa laka bihi „ilm/  yangtidak ada 

pengetahuan tentang itu, adalah tidak ada pengetahuan tentang kemungkinan 

terjadinya.
13

 

Menurut riwayat ada seorang sahabta Rasulullah Saw yang bernama 

Sa‟ad, menurut tafsir Ibnu Katsir sahabat itu bernama Sa‟ad bin Malik, tetapi 

menurut tafsir Al-Quthubiy dan yang lain sahabat itu bernama Sa‟ad bin Abi 

                                                             
13

 M. Qurais Shihab, Op. Cit, h. 132   
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Waqash. Dalam buku Asbabun Nuzul, menurut hadist riwayat Thabrani dari 

Sa‟ad bin Malik diceritakan bahwa: 

Sa‟ad bin Malik seorang lelaki yang sangat taat dan menghormati 

ibunya. Ketika ia memeluk islam, Ibunya berkata: Wahai anakku Sa‟ad, 

mengapa kamu tega meninggalkan agamamu yang lama, memeluk agama yang 

baru. Wahai anakku pilihlah salah satu:” kamu kembali memeluk agama lama 

atau aku tidak akan makan dan minum sampai mati.” Maka Sa;ad kebingungan, 

bahkan ia dikatakan tega membunuh ibunya, maka Sa‟ad berkata:”Wahai ibu, 

jangan kamu lakukan yang demikian, aku memeluk agama baru tidak akan 

mendatangkan mudharat dan aku tidak akan meninggalkannya”, maka ibu 

Sa‟ad pun nekad tidak makan sampai tiga hari 3 malam. Sa‟ad berkata:”Wahai 

ibu seandainya kamu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, 

tetapi aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Karena itu terserah 

ibu mau makan atau tidak”, maka ibu itu pun makan. Sehubungan dengan itu, 

maka Allah SWT menurunkan ayat ke 15 surat Luqman sebagai ketegasan 

bahwa muslimin wajib taat dan tunduk kepada perintah orang tua sepanjang 

bukan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah SWT. (H.R. Thabrani 

dari Sa‟ad bin Malik).
 14

 

Kata (ma‟rifan) mencakup segala hal yang dinilai oleh masyarakat baik, 

selama tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah. Dalam konteks ini 
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  A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur‟an, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2002), Cet 1, h. 660-661 
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diriwayatkan bahwa Asma‟ Putri Sayyidina Abu Bakar ra, Berkata: pernah 

didatangi oleh ibunya yang ketika itu masih musyrikah. Asma‟ bertanya kepada 

Nabi bagaimana seharusnya ia bersikap. 

Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap menjalin 

hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah serta mengunjunginya dan 

menyambut kunjungan.
15

 

Dan karena mengingat hal tersebut terkadang menyeret seseorang kepada 

hal-hal yang meremehkan agama disebabkan adanya hubungan saling timbale 

balik. Maka Allah menafsirkan hal tersebut melalui lanjutan firman-Nya” Dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Dan tempuhlah jalan orang-

orang yang bertaubat dari kemusyirakan lalu kembali kepada agama Islam dan 

ikuti jejak Nabi Muhammad Saw, yang berarti ikutilah jalan Allah dengan 

mentauhidkan-Nya serta mengikhlaskan diri dan taat kepada-Nya, bukan 

mengikuti jalan keduanya, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka 

Kuberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan”.  

Ayat lain yang mempunyai makna senada dengan surat Luqman 15 yaitu 

dalam surat Al-„Ankabut ayat 8: 
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 M. Qurais Shihab, Op. Cit, h. 132  
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Artinya:“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang 

ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah 

kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”
16

 

5. Tafsir Ayat 16  

Dasar ayat 16 surat Luqman, tokoh  yang dianugerahi hikmah ini kembali 

kepada akidah dengan memperkenalkan sifat Tuhan, khususnya yang berkaitan 

dengan sifat Maha Mengetahui, Allah mampu mengungkapkan segala sesuatu, 

betapapun kecilnya.
17

 

                          

                

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 lagi Maha Mengetahui. 

Ayat diatas melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya, kali ini, yang 

diuraikan adalah kedalaman ilmu Allah SWT, yang disyaratkan pula oleh 

penutup ayat lalu dengan pernyataan-Nya “maka Ku-beritakan kepada kamu apa 
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yang telah kamu kerjakan”. Luqman berkata:”Wahai anakku, sesungguhnya jika 

ada sesuatu perbuatan baik atau buruk walau seberat biji sawi, dan berada pada 

tempat yang paling tersembunyi, misalnya dalam batu karang sekecil, sesempit 

dan sekokoh apapun batu itu, atau di langit yang demikian halus dan tinggi, atau 

di dalam perut bumi yang sedemikian dalam dimana pun keberadaannya niscaya 

Allah akan mendatangkan lalu memperhitungkan dan memberinya balasan. 

Sesungguhnya Allah Maha Halus menjangkau segala sesuatu lagi Maha 

Mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak satu pun luput dari-Nya. 

Ketika menafsirkan kata (khardal), Qurais Shihab menguntip penjelasan 

Tafsir Al-Muntakab yang melukiskan biji tersebut.Disana dinyatakan bahwa satu 

kilogram biji khardal/moster terdiri dari atas 913.000 butir. Dengan demikian, 

berat satu butir moster hanya sekitar satu per seribu gram, atau kurang lebih 1 

mg, dan merupakan biji-bijian teringan yang diketahui umat manusia sampai 

sekarang. Oleh karena itu, biji ini sering digunakan oleh Al-Qur‟an untuk 

menunjuk sesuatu yang sangat kecil dan halus. 

Katalathief  terambil dari akar kata lathafa yang huruf-hurufnya terdiri 

dari (lam), (tha)‟ dan (fa). Kata ini mengandung makna lembut, halus atau kecil 

dari makna ini ketersembunyian dan ketelitian. 

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini 

adalah yang mengetahui perincian kemaslahatn dan seluk beluk rahasianya, yang 
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kecil dan yang halus, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikannya 

kepada yang berhak secara lemah lembut bukan kekerasan. 

Kalau bertemu kelemah lembutan dalam perlakuan, dan perincian dalam 

pengetahuan, maka wujudlah pelakunya wajar menyandang namaLathif.Ini 

tentunya tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah yang Maha Mengetahui itu. 

Sekelumit dari bukti ”Kemaha-lemahlembutan” Ilahi (Kalau istilah ini 

dapat dibenarkan) dapat terlihat bagaimana Dia memelihara janin dalam perut 

ibu dan melindunginya dalam tiga kegelapan; kegelapan dalam perut, kegalapan 

dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutupi anak dalam rahim. 

Demikian juga memberinya makan melalui tali pusar sampai dia lahir kemudian 

mengilhaminya menyusu, tanpa diajar oleh siapa pun. Termasuk juga dalam 

bukti-bukti kewajaran-Nya menyandang sifat ini apa yang dihamparkan-Nya di 

alam raya untuk makhluk-Nya, member melebihi kebutuhan, namun tidak 

membebani mereka dengan beban berat yang tidak terpikul. 

Pada akhirnay tidak keliru jika dikatakan bahwa Allah Lathif, karena Dia 

selalu menghendaki untuk makhluk-Nya, kemaslahatan dan kemudahan lagi 

menyiapkan sarana dan prasarana guna kemudahan meraihnya. Dia yang 

bergegas menyingkirkan kegelisahan pada saat terjadinya cobaan, serta 

melimpahkan anugerah sebelum berbuat baik, apa lagi kepada orang tua yang 

berbeda agama, merupakan salah satu bentuk dari Luth Allah SAW. Karena 

betapapun perbedaan atau perselisihan antara anak dan ibu bapak, pasti 
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hubungan darah yang terjalin antara mereka tetap berbekas dihati masing-

masing. 

Kalau penjelasan diatas berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, 

maka di kali ini ditemukan Lathif  yang disandangkan kepada Allah, tetapi dalam 

konteks penjelasan tentang dzat dan sifat-Nya. Allah berfirman: 

                        

Artinya:“Dia tidak dijangkau oleh pandangan mata, dan Dia 

menjangkau segala penglihatan (karena) Dia Lathif lagi khabir” 

(QS. Al-An‟am:103)
18

 

Allah tidak dapat dillihat, paling tidak dalam kehidupan dunia ini.Nabi 

Musa as.Pernah bermohon untuk melihat-Nya, tetapi begitu Allah menampakkan 

kebesaran dan kekuasaan-Nya atau pancaran cahaya-Nya, ke sebuah gunung, 

gunung itu hancur berantakan, Allah juga Lathif dalam arti tidak dapat diketahui 

hakikat dzat dan sifat-Nya.Walhasil seperti tulis seorang alim”Dia tertutup dari 

pandangan mata dengan selendang keagungan-Nya, terlindungi dari jangkauan 

akal dengan pakaian kebesaran-Nya, terbatasi dengan bayangan imajinasi oleh 

cahaya keindahan-Nya, dan karena cemerlangnya pancaran cahaya-Nya, maka 

Dia adalah Yang Maha Gaib.” 

Sedangkan kata Khabir, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-

huruf kha‟, bad dan ra‟ yang maknanya berkisar pada dua hal, yaitu 
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pengetahuan dan kelemahlembutan yang lunak.Sementara pakar berpendapat 

bahwa kata ini terambil dari kata khabartu al-ardha dalam arti membelah 

bumi.Dan dari sinilah lahir pengertian ”mengetahui”, seakan-akan yang 

bersangkutan membahs sesuatu sampai dia membelah bumi untuk 

menemukannya. Pakar dalam bidangnya yang memiliki pengetahuan mendalam 

rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi, dinamai khabir.Menurut Imam al-

Ghazali, Allah adalah al-Khabir, karena tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal 

yang sangat dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya kecuali diketahui-

Nya.Tidak bergerak satu zarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga 

tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya. 

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kalau ayat yang lalu berbicara tentang 

keesaan Allah dan larangan mempersekutukan-Nya, maka ayat ini 

menggambarkan Kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan 

manusia di akhirat nanti.Demikian, melalui keduanya tergabung uraian tentang 

keesaan Allah dan keniscayaan hari kiamat. Dua prinsip dasar akidah Islam 

yangs erring kali mewakili akidahnya 

6. Tafsir Ayat 17 

                           

        

Artinya:“Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan peringatkanlah 

mengerjakan yang ma‟ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan 
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bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal diutamakan.” 

Luqman as. Melanjutkan nasihatnya kepada anaknya nasihat yang dapat 

menjamin kesinambungan Tauhid serta kehadiran Ilahi dalam kalbu sang anak. 

Beliau berkata sambil tetap memanggilnya dengan panggilan mesra:Wahai 

anakku sayang, laksanakanlah sholat dengan sempurna syarat, rukun dan sunah-

sunahnya. Dan di samping engkau memperhatikan dirimu dan membantenginya 

dari kekejian dan kemungkaran, anjurkan pula orang lain berlaku serupa. Karena 

itu, Perintahkanlah secara baik-baik siapapun yang mampu engkau ajak 

mengerjakan yang ma‟ruf dan cegahlah mereka dari kemungkaran.Memang 

engkau akan mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam melaksanakan 

tuntunan Allah, karena itu tabah dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpamu  dalam melaksanakan aneka tugasmu.Sesungguhnya yang demikian 

itu yang sangat tinggi kedudukannya dan jauh tingkatnya dalam kebaikan yakni 

sholat, amr ma‟ruf dan nahi munkar atau dan kesabaran termasuk hal-hal yang 

diperintah Allah agar diutamakan, sehingga tidak ada alasan untuk 

mengabaikannya. 

Nasihat Luqman diatas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal-

amal shaleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebajikan yang 

tercermin dalam amal ma‟ruf nahi munkar juga nasihat berupa perisai yang 

membentengi seseorang dari kegagalan yaitu sabar dan baik. 
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Menyuruh mengerjakan ma‟ruf, mengandung pesan untuk 

mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri 

mengerjakannya.Demikian juga melarang kemungkaran, menuntut agar yang 

melarang terlebih dahulu mencegah dirinya.Itu agaknya yang menjadi sebab 

mengapa Luqman tidak tidak memerintahkan anaknya melaksanakan ma‟ruf dan 

menjauhi munkar, tetapi memerintahkan, menyuruh dan mencegah. Di sisi lain 

membiaskan anak melaksanakan tuntunan ini menimbulkan dalam dirinya jiwa 

kepemimpinan serta kepedulian social. 

Ma‟ruf adalah “Yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat 

dan telah mereka kenal luas”.Selama sejalan dengan al-Khair (kebajikan), yaitu 

nilai-nilai Ilahi.Munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka serta 

bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Karena itu, QS Al-Imran ayat 104 yang 

artinya: 

“Hendaklah semua kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, 

memerintahkan yang ma‟ruf dan mencegah yang munkar”. 

Ma‟ruf  karena telah merupakan kesempatan umum masyarakat, maka 

sewajarnya ia diperintahkan. Sebaliknya dengan munkar yang juga telah menjadi 

kesepakatan bersama, ia perlu dicegah demi menjaga keutuhan masyarakat dan 

keharmonisannya. Di sisi lain, karena keduanya merupakan kesepakatan umum 

masyarakat maka ia bisa berbeda antara satu masyarakat muslim dengan muslim 
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lainnya, bahkan bisa berbeda antara satu dengan waktu yang lain dalam satu 

wilayah/masyarakat tertentu. 

Kata shabar terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf shad, 

ba‟, ra‟.Maknanya berkisar pada tiga hal 1) menahan, 2) ketinggian sesuatu, 3) 

sejenis batu.Dari makna menahan, lahir makna konsisten/bertahan, karena yang 

bersabar menahan diri pada satu sikap.Seseorang yang menahan gejolak hatinya 

dinamai bersabar.Yang ditahan dipenjara sampai mati dinamai mashburah.Dari 

makna kedua, lahir kata shubr, yang berarti muncak sesuatu.Dan dari makna 

ketiga, muncul kata ash-shubrah yakni, batu yang kukuh lagi kasar,  atau 

potongan besi. 

Kata „azm dari segi bahasa berarti keteguhan hati dan tekat untuk 

melakukan sesuatu, kata ini berpatron masdar, tetapi maksudnya adalah objek, 

sehingga makna panggalan ayat itu adalah sholat, amar ma‟ruf dan nahi munkar 

serta kesabaran merupakan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah untuk 

dibulatkan atasnya tekad manusia.Thabatthaba‟I tidak memahami kesabaran 

sebagai salah satu yang ditunjuk oleh kata yang demikian itu, karena menurutnya 

kesabaran telah masuk dalam bagian „azm.Sekian banyak ayat yang menyebut 

sabar adalah bagian dari „azm al-umur seperti QS.Al-Imran ayat 136, asy-Syura 

ayat 43 dan lain-lain. Demikian Thabathaba‟i. maka atas dasar itu, bersabar 

yakni menahan diri termasuk dalam „azm dari sisi bahwa „azm yakni tekad dan 

keteguhan akan terus bertahan selama masih ada sabar. Dengan demikian, 
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kesabaran diperlukan oleh tekad serta kesinambungannya.Demikian kurang lebih 

Thabathaba‟i. 

7. Tafsir Ayat 18-19  

                        

   

Artinya:“Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia dan 

janganlah berjalan dibumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.Dan 

sederhanalah dalam berjalanmu dan lunakkanlah suaramu, 

sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 

 

Nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun 

berinteraksi dengan sesame manusia.Materi pelajaran akidah, beliau selingi 

dengan materi akhlak, bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan satu 

materi, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Beliau menasehati anaknya dengan berkata:” Dan  wahai anakku, 

disamping butir-butir nasihat yang lalu, janganlah juga engkau berkeras 

memalingkan pipimu yakni mukamu dari manusia siapapun dia didorong oleh 

penghinaan dan kesombongan. Tetapi tampillah kepada setiap orang dengan 

wajah berseri penuh rendah hati.Dan bila engkau melangkah, janganlah berjalan 

di muka bumi dengan angkuh, tetapi berjalanlah dengan lemah lembut penuh 
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wibawa.Sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan anugerah 

kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan 

diri.Dan bersikap sedehanalah dalam berjalanmu, yakni jangan membusungkan 

dada dan jangan lupa merunduk bagaikan orang sakit.Jangan berlari tergesa-gesa 

dan jangan juga sangat perlahan menghabiskan waktu.Dan lunakkanlah suaramu 

sehingga tidak terdengar kasar bagaikan teriakan keledai.Sesungghnya seburuk-

buruk suara ialah suara keledai karena awalnya siulan yang tidak menarik dan 

akhirnya tarikan nafas yang buruk. 

Kata tusha‟ir terambil dari kata ash-sha‟ar yaitu penyakit yang menimpa 

unta dan menjadikan lehernya keseleo, sehingga ia memaksakan dia dan 

berupaya keras agar berpaling sehingga tekanan tidak tertuju kepada syaraf 

lehernya yang mengakibatkan rasa sakit. Dari kata inilah ayat diatas 

menggambarkan upaya keras dari seorang untuk bersikap angkuh dan menghina 

orang lain. Memang sering kali penghinaan tercermin pada keengganan melihat 

siapa yang dihina. 

Kata fi al-ardh/ di bumi disebut oleh ayat diatas, untuk mengisyaratkan 

bahwa asal kejadian manusia dari tanah, sehingga dia hendaknya jangan 

menyombongkan diri dan melangkah angkuh di tempat itu. 

Kata mukhtalan terambil dari akar kata yang sama dengan khayal/khayal 

karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan 

oleh khayalan, bukan oleh kenyataan yang ada pada dirinya. Biasanya orang 
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semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak 

secara nyata dalam kesehariannya. Kuda dinamai Khail karena cara berjalannya 

mengesankan keangkuhan. Seorang yang mukhtal membanggakan apa yang 

dimilikinya, bahkan tidak jarang membanggakan apa yang ada pada hakikat 

tidak ia miliki. Dan inilah yang  olehfakhuran, yakni sering kali membanggakan 

diri memang kedua kata ini yakni mukhtal dan fakur mengandung makna 

kesombongan, kata yang pertama bermaknakesombongan yang terlihat dalam 

tingkah laku, sedang yang kedua adalah kesombongan yang terdengar dari 

ucapan-ucapan.  

Kata ughdudh terambil dari kata ghadbh dalam arti penggunaan sesuatu 

tidak dalam potensinya yang sempurna.mata dapat memandang kekiri dan 

kekanan secara bebas.Perintah ghdbh jika ditujukan kepada mata maka 

kemampuan itu hendaknya dibatasi dan tidak digunakan secara 

maksimal.Demikian juga suara.Dengan perintah diatas, seseorang diminta untuk 

tidak berteriak sekuat kemampuannya, tetapi dengan perlahan namunn tidak 

harus berisik. 

Demikian Luqman al-Hakim mengakhiri nasihat yang mencakup pokok-

pokok tuntunan agama. Di sana ada akidah, syariat dan akhlak tiga unsur ajaran 

al-Qur‟an. Disana ada akhlak terhadap Allah, terhadap pihak lain dan terhadap 

diri sendiri. Ada juga perintah moderasi yang merupakan cirri dari segala macam 
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kebajikan, serta perintah bersabar, yang merupakan syarat mutlak sukses, 

duniawi dan ukhrawi.Demikian Luqman al-Hakim mendidik anaknya bahkan 

member tuntunan kepada siapa pun yang ingin menelusuri jalan kebajikan.
19
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BAB IV 

ANALISIS PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR’AN SURAH 

LUQMAN AYAT 12-19 STUDI TAFSIR AL-MISBAH 

 

A. Analisis Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19 

Studi Tafsir Al-Misbah 

1. Bersyukur kepada Allah SWT 

Ayat ke-12 

                         

          

Artinya:” Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, 

yaitu, “bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur 

(kepada Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.”(QS. Luqman:12)
1
 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada 

Luqman hikmah: yaitu ilmu, akal pikiran, benar dan bijak dalam ucapan, yang 

benar sehingga menyampaikannya kepada kebahagiaan abadi, sambil 

menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada 

anaknya. Ayat diatas menyatakan: Dan sesungguhnya Kami Yang Maha Perkasa 

dan bijaksana telah menganugerahkan Luqman, yaitu: “Bersyukur kepad Allah, 
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dan barang siapa yang bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan 

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

dirinya sediri. 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 dilangit dan dibumi.  

Syukur adalah berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah.Nikmat 

yang dikaruniakan Allah kepada manusia sungguh amat banyak dan tidak dapat 

terhitung jumlahnya. Allah menyebutkan hal ini dalam surah an-Nahl:18 

                   

Artinya:” Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 

dapat menentukan jumlahnya, sesungguhya Allah benar-benar Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nahl:18
2
) 

Perintah bersyukur ini mengajarkan kepada umat Islam agar menjadi 

insan yang pandai berterima kasih kepada Allah. Manusia harus selalu bersyukur 

kepada Allah dan sebagai bukti ibadah kita kepada Allah secara total. 

Manusia diperintahkan bersyukur kepada Allah SWT bukanlah untuk 

kepentigan Allah itu sendiri, karena Allah SWT ghaniyun „anil „alamin (tidak 
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memerlukan apa-apa dari alam semesta, tapi justru kepentingan manusia itu 

sendiri). 

Menurut M. Qurais Shihab dalam tafsirnya tafsir Al-Misbah, kata syukur 

dari kata syakara yang maknanya berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan, 

serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada Allah dimulai dengan 

menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat dan anugerah-

Nya, disertai dengan kedudukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta 

kepada-Nya, dan dorongan untuk memuji-Nya, dengan ucapan sambil 

melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dari penganugerahan itu.Syukur 

didefinisikan oleh sementara ulama dengan memfungsikan anugerah yang 

diterima sesuai dengan penganugerahannya.Ia adalah menggunakan nikmat 

sebagaimana yang dikehendaki oleh penganugerahannya, sehingga 

penggunaannya itu mengarah sekaligus menunjuk penganugerah. Tentu saja 

untuk maksud ini, yang bersyukur pula perlu mengenal siapa penganugerah 

(dalam hal ini Allah SWT), 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, sehingga ini pada 

gilirannya mengantar kepada pujian kepada-Nya yang lahir dari rasa kekaguman 
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atas diri-nya dan kesyukuran atas anugerah-nya.
3
 Pendapat ini sama halnya 

dengan pendapat Abu Ali Daqaq yang menjelaskan kata syukur, syukur adalah 

pengakuan terhadap nikmat  yang telah diberikan Allah kepadanya dengan 

kedudukannya. Selanjutnya ia membagi syukur kepada beberapa bentuk, syukur 

dengan lisan berupa pengakuan terhadap nikmat Allah, syukur dengan tubuh 

berupa penggunaan nikmat itu dalam menaati Allah, dan syukur dengan hati 

berupa pengakuan sert membesarkan pemberi nikmat (Allah)
4
.  

Firmannya: “an usykur lillah”adalah hikmah itu sendiri yang 

dianugerahkan kepadanya:”bersyukurlah kepada Allah.” Demkian tulis 

Thabathaba’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 Quthub menulis bahwa: “Hikmah kandungan dan konsekuensinya adalah 

syukur kepada Allah.” 

Sedangkan menurut Muhammad Nasib Ar-Rifa’I dalam tafsirnya Taisiru 

al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3 mengatakan bahwa 

sesungguhnya bersyukur itu berpulang kepada orang-orang yang bersyukur itu 

sendiri, karena Allah berfirman, “ Dan barang siapa yang ingkar maka 

sesungguhny Allah Mahakaya lagi Maha Terpji.” Dia tidak membutuhkan hamba 
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dan Dia tidak mendapat mudarat jika seluruh pnduduk bumi ingkar sebab Dia 

tidak membtuhkan perkara selain-Nya. Karena itu, tidak ada Tuhan melainkan 

Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya.
5
  

Bahwa hikmah adalah syukur, karena dengan bersyukur seperti 

dikemukakan diatas, seseorang mengenal 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, hal ini sebagaimana dijelaskan pula pada penjelasan 

Muhammad Hasi Ash Shiddieqy dalam tafsirnya, tafsir An-Nur dijelaskan 

bahwa seserang yang mensyukuri nikmat Allah, maka sebenarnya dia bersyukur 

untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab, Allah akan memberi pahala yang 

banyak atas kesyukurannya dan melepaskannya dari siks. Orang yang menyagkal 

nikmat Allah,, tidak mau mensyukuri-Nya, berarti membuat keburukan terhadap 

dirinya sendiri, Allah akan menyiksa karena penyangkalannya itu. 
6
 

 

 

                                                             
5
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6
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2. Tidak Menyekutukan Allah 

Ayat ke-13 Luqman berkata kepada anaknya 

                        

   

Artinya: “ Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya:”Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan Allah adalah benar-bear kedzaliman yang 

besar.” (QS. Luqman:13)
7
 

Luqman memerintahkan putranya untuk tidak mempersekutukan Allah 

karena hal itu merupkan kedzaliman yang sangat besar.Allah adalah Zat yang 

Agung.Ia adalah Yang Menciptakan, Yang Memelihara, dan Memiliki seluruh 

alam dan semua ini dilakukannya sendiri tanpa merasa berat sedikitpun. Maka 

dari itu layak bagi-Nya untuk memiliki sekutu apapun.Itu sebabnya 

mempersekutukan Allah (syirik) di dalam Islam merupakan dosa paling besar 

yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat sebelum datang ajalnya. 

Inilah pilar kehidupan yang paling utama yang harus diajarkan orangtua 

kepada putra putrinya. Sebab semua perbuatan manusia dibangun oleh apa yang 

diyakininya. Dengan kata lain, keyakinan atau keimanan merupakan pilar 

pembentuk akhlak seseorang. Keimanan yang benarakan melahirkan perbuatan 
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yang benar, begitu pula sebaliknya keimanan yang salah akan melahirkan 

perbuatan yang salah. Sebab, sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam 

bukunya “Aqidah Islamiyah” bahwa keimanan bukan sekedar ucapan dengan 

lisan dan keyakinan dalam hati.Namun, iman adalah suatu keyakinan yang 

memenuhi hati dan darinya muncul berbagai pengaruhnya, sebagaimana matahari 

terpancar cahaya, dan sebagaimana bunga mawar yang aromanya semerbak 

harum. 

Kandungan dari surah luqman ayat 13 ini sangat menekankan kepada 

pendidikan aqidah, karena pendidikn aqidah merupakan inti dasar keimanan 

seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejk dini. Pendidikan aqidah, 

meiuti pengertian, kemudian hakekatnya, dalam hal ini adalah mengenai sifat-

sifat Allah baik wajib, mustahil maupun sifat ja‟iz Allah serta tanda-tanda 

kekuasaan Allah harus ditanamkan kepada keluarga Muslim sehingga akan 

muncul kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa, dank arena ke-Mahakuasaan Allah 

itu maka hanya Allah-lah yang patut disembah. Segala sesuatu ada didunia ini 

hanyalah makhluk ciptaan Allah yang menyiratkan tanda-tanda kebesaran Allah, 

dengan demikian dengan pendidikan aqidaah ini akan tumbuh generasi  yang 

sadar akan sifat-sifat Allah. 

Luqman Al-Hakim memulai nasihatnya denga menekankan perlunya 

menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus 

mengandung pengajaran tentang wujud dan kesaan Tuhan. 



 

 

114 

3. Berbakti kepada orangtua  

Selanjutnya ayat ke-14 daam surah Luqman disebutkan, 

                            

           

Artinya: “ Dan kamiperintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

kedua orangtua ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu. “( QS. Luqman:14)
8
 

Ayat ini memerintahkan setiap manusia berbuat baik kepada ibu-

bapaknya, karena keduanya merupakan orang yang paling berjasa bagi setiap 

anak, dari merawatnya, menyayanginya, memberi makan, memberi pakaian, 

mendidik, dan menjaganya dari bahaya. Tekanan yang lebih besar diberikan 

kepada anak untuk berbuat baik kepada ibunya. Hal ini karena besarnya jasa dan 

pengorbanan ibu saat mengandung sang anak. Itu sebabnya dalam salah satu 

hadist disebutkan bahwa ketika Nabi ditanya tentang kepada siapa seseorang 

hendaknya berbakti, maka Nabi SAW menjawab,”Ibumu.”Jawaban ini 

diulanginya sehingga tiga kali.Baru pada kali keempatnya Nabi menjawab, 

“Bapakmu.” 
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Semua kebaikan ini dilakukan oleh orangtua tanpa mengharap balasan 

apapun dari sang anak. Sesungguhnya tidak ada kebaikan apapun dan dari 

manusia mana pun di muka bumi itu terhadap diri seseorang yang lebih besar, 

dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan orangtua kepadanya. Oleh karena 

itu,  Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya. Hal ini 

menunjukkan keutamaan bersyukur kepada kedua orangtua 

Dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, permaslahan berbakti kepada orangtua 

senantiasa dikaitan dengan keimanan kepada Allah, sedangkan masalah durhaka 

keduanya selalu dikaitan dengan berbuat syirik terhadap-Nya. Tak heran bila 

sebagian ulama menyimpulkan bahwa keimanan seseorang tidak akan berarti 

selama dia tidak berbakti kepada kedua orangtuanya dan tidak ada bukti kepada 

kedua orangtuanya dan tidak ada bakti kepada keduanya seama dia tidak beriman 

kepada Allah.
9
 

Ridho Allah berkaitan dengan ridho orangtua, murka Allah berkaitan 

dengan murka orangtua. Demikian ini karena barang siapa berbakti kepada 

orangtua hingga keduanya merasa ridho berarti ia telah menjalankan perintah 

Allah. Dan barangsiapa durhaka kepada orangtua berarti ia telah durhaka kepada 

Allah. Hal ini ditegaskan dalamAl-Qura surah Al-Isra’:23-24 sebagai berikut: 
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Artinya:” Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu 

dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-

kalijanganlah kamu mengatakan perkataan “ah” dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah mereka pekataan yang mulia. (QS. Al-

Isra:23-24)
10

 

Salah satu bentuk berbuat baik kepada orangtua adalah dengan mematuhi 

perintah keduanya sebagaimana dijelaskan dalam ayat ke-15.Namun, perintah itu 

hanya boleh dilaksanakan selama perintah itu tidak mempersekutukan Allah, 

sebagaimana disebutkan pada ayat ke-13. 
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Artinya:”Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan aku sesuatu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, da pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, danikutilah jalan orang yang kembali kepada-

Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitahu 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. Luqman:15)
11

 

Hal ini dikuatkan oleh hadist Nabi SAW yang menyebutkan “Tidak ada 

ketaatan kepada seorangpun di dalam kedurhakaan kepada-Ku, hanyalah bai‟at 

itu di dalamnya yang ma‟ruf.”( HR. Bukhari dan Muslim). Betapapun besarnya 

jasa orangtua, setiap orang tetap diperintahkan untuk mengikuti jalan orang 

kembali kepada Allah. Namun, meskipun seseorang boleh membantah perintah 

orangtua yang mengandung maksiat kepada Allah, ia tetap diperintahkan untuk 

berbuat baik kepada keduanya dengan cara dibenarka agama. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, pertama-tama Luqman 

berpesan agar anaknya menyembah Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-

Nya, kemudian mewanti-wanti anaknya bahwa “sesungguhnya 

mempersekutukan itu benar-benar merupakan kedzaliman yang besar’. Syirik  

merupakan perbuatan terzalim di antara kedzaliman. Kemudian Luqman 

membarengkan pesan beribadah kepada Allah yang Esa dengan berbuat baik 

kepada kedua orangtua.
12
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Berbuat baik kepada kedua orangtua adalah hal yang wajib dilakukan 

kepada setiap manusia, dimana setiap anak dilahirkan dari rahim ibu, ibu yang 

mengandung selama 9bulan dalam keadaan lemah, yang menyapihnya selama 

2tahun, merawatnya, menjaganya, menyayanginya dan mendidiknya. Tetapi 

kebanyakan pada saat ini ditemukan anak yang tidak mengerti dari berbuat baik 

kepada kedua orangtua, Terdapat banyak faktor mengapa hal demikian terjadi 

diantaranya kurang pengertian, dan penjelasan mengenai kasih sayang kepada 

kedua orangtua. Hal ini sesuai dengan pejelasan Syeikh Muhammad Ghazli yang 

mengatkan dalam tafsirnya (Tafsir Tematik Dalam Al-Qur’an) bahwa perdaban 

modern tidak memperdulikan kedua orangtua, melainkan menitipkan mereka 

dipanti-pati jompo. Hal itu tidaklah mengherankan bagi peradabannya yang tidak 

mengingat Allah dan tidk memberikan hak-hak-Nya. 
13

  

4. Segala amal diperhitungkan 

Pada ayat ke-16, Luqman berucap kepada putranya, 

                      

                  

Artinya:” Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat 

biji sawi, dan berada dalam batu atau di angit atau di dalam 

bumi, niscaya Allah mndatangkannya (membalasinya). 
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Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” (QS. 

Luqman:16)
14

 

Ini adalah nasihat yang indah dan memiliki makna yang dalam. Dalam 

ayat ini, Luqman mengingatkan putranya bahwa setiap perbuatan akan dibalas 

sesuai dengan besar kecilnya nilai perbuatan tersebut berdasarkan keadilan Allah. 

Dalam nasihat yang singkat ini, terkandung beberapa makna.Pertama, bahwa 

betapapun kecilnya setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan dari Allah 

SWT. Oleh Karena itu jangan pernah menganggap remeh amal baik yang kecil, 

karena hal itu pasti diperhitungkan Allah. Demikian juga jangan pernah 

mengganggap remeh perbuatan dosa betapapun kecilnya, karena Allah pasti akan 

memberikan balasannya juga. 

Kedua, bahwa Allah Mengetahui segala sesuatu hingga kebagian yang 

sekecil-kecilnya.Tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan Allah. Allah 

mengetahui apa yang nampak dan apa yang disembunyikan. Allah mengetahui 

setiap daun yang gugur dari rantingnya.Bahkan Allah juga mengetahui setiap niat 

yang terlintas dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, jangan pernah mengira 

seseorang bias lolos dari pengamatan Allah SWT. 

Ketiga, hendaklah bersikap ikhlas dalam melakukan kebaikan, jangan 

mengharap balasan dari manusia, tetapi berharaplah kepada Allah.Dalam 

kehidupan banyak kita temukan berbagai ketidakadilan, sehingga seringkali 
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membuat banyak orang kecewa yang mengharap balasan dari manusia.Betapa 

banyak orang yang sebenarrnya berbuat baik, tetapi justru mendapat balasan 

yang buruk, sedangka tidak sedikit mereka mereka yang berbuat jahat justru 

memperoleh kehormatan.Oleh karena itu jangan measa sedih jika mendapat 

perlakuan tidak adil dari manusia.Hendaknya berharaplah kepada Allah semata, 

karena balasan seadil-adilnya hanya dating dari Allah SWT. 

Dapat menulis simpulkan dari ayat ini bahwa Allah Swt memberikan 

balasan kepada setiap hambanya yang melakukan perbuatan baik itu dalam 

bentuk yang disenangi Allah ataupun yang tidak disenangi Allah, dimanapun 

hambaNya, sekecil dan sebesar apapun perbuatan itu Allah akan 

mendatangkannya karna Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana.  

Hal ini didukung oleh pendapat Muhammad Nasib Ar-rifa’I dan M. 

Qurais Shihab bahwasanya pada ayat ini “Hai anakku, sesungguhnya walaupun 

ia seberat bii sawi.” Maksudny, jika kezalman atau kesalahan itu seberat bii 

sawi.’ Niscaya Allah akan menamplkannya’ pada hari kiamat, lalu membalasnya. 

Jika yang seberat biji sawi itu kebaikan maka dibalas dengan kebaikan dan bila 

berupa keurukan maka dibalas denagn keburukan pula.  
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5. Mendirikan shalat, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dan 

bersabar 

Selanjutnya, di ayat ke-17 Luqman menasehati anaknya,  

                        

            

Artinya:”Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) 

mengerjkan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman:17)
15

 

Dalam tafsir Al-Misbah mengatakan dalam ayat ini, Luqman 

mengingatkan anaknya tentang kewajiban-kewajiban utama manusia. Yang 

pertama adalah kewajiban kepada Allah, sedang yang lain adalah kepada sesama 

manusia. Terhadap Allah penciptanya, manusia diwajibkan untuk beribadah 

kepada-Nya dengan mendirikan shalat.Di anatara perintah ibadah di dalam Islam, 

shalat menempati peringkat tertinggi. Bahkan dalam salah satu hadist disebutkan 

bahwa baik buruknya pengamalan ibadah ini merupakan standar baik buruknya 

pengalaman amal ibadah yang lain. Perintah shalat ini menunjukkan bahwa 

ibadah shalat telah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW.Hanya, kita 

tidak tahu bagaimana ritual shalat pada masa itu. 
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Kata shalat, secara etimologis, berarti doa. Adapun sahalat secara 

terminologis, adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan 

dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam. Pengertian shalat ini mencakup segala bentuk shalat yang diawali dengan 

takbiratul-ikhram dan diakhiri dengan salam. 

Kesempurnaan shalat antara lain hendaknya dilakukan dengan :
16

 

1. Ikhlas: yaitu dilaksanakan hanya untuk mencari ridho Allah SWT 

2. Khusyu’: yaitu melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berusaha 

untuk mengonsetrasikan diri hnaya ingat kepada Allah melalui makna-

makna bacaan shalat 

3. Khusus untuk shalat fardu, disamping hal-hal diatas juga dianjurkan untuk 

melaksanakannya dimasjid, pada awal waktu dan berjamaah. 

Niat merupakan syarat mengerjakan suatu ibadah, dan dari niat dapat 

diketahui ketulusan seseorang dalam menjalankan perintah Allah. Shalat 

merupakan salah satu sarana untuk mengingat Allah, karena didalamnya 

merupakan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT .perintah untuk 

melaksanakan shalat ini salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Thaha 

ayat:14 
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Artinya:” Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 

hak) selain aku. Maka sembahlah Aku dan Dirikanlah shalat 

untuk mengingat Aku. (QS. Thaha:14)
17

 

Kewajiban kedua,yaitu Luqman mengingatkan kepada anaknya agar 

menyeru kepada kebaikan dan mencegah mereka berbuat mungkar. Amar ma‟ruf 

dan nahi munkar ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.Keduanya 

merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan.Biasanya lebih mudah 

mendorong orang untuk berbuat baik, daripada mencegah mereka berbuat 

mungkar.Dengan demikian, dakwah buka hanya kewajiban para ulama atau da’I 

saja, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap orang.Hanya kewajiban dakwah ini 

harus disesuaikan dengan kedudukan dan kapasitas msing-masing, seperti 

keluasan ilmu dan kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Misalnya, 

kapasitas amar ma‟ruf nahi mungkar seorang pejabat tidak sama dengan 

masyarakat biasa, demikian juga anatar orang yang berpendidikan tinggi dengan 

yang berpendidikan rendah. 

Kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban beribadah dan berdakwah 

ini hanya dapat diwujudkan dengan cara bersabar. Sudah merupakan sunatullah 

bahwa dalam setiap perintah agama terkandung berbagai ujian.Dalam melakukan 
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hal ini, manusia harus melawan hambatan-hambatan, baik yang berasal dari 

dalam dirinya maupun dari lingkungan di sekelilingnya.Bahkan tidak jarang 

untuk melakukan hal ini seseorangharus mengorbankank kesenangan, harta, 

bahkan jiwanya. Maka dari itu hanya orang-orang yang sabarlah yang bias 

menunaikan kewajiban-kewajibanya tersebut. 

Sabar, sebagaimana dikatakan Abu Zakaria Al-Anshari, merupkan 

kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik 

yang disenangi atau yang dibenci. Menurut Qasim Junaidi, sabar adalah  

megalihka perhatian dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Dikatakan juga 

bahwa beralih dari nafsu kepada Allah merupakan susuatu yang sulit. Al-Ghazali 

menyebutkan sabar sebgai kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi 

karena dorongan agama. 
18

 

Jika Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa pada ayat ini Luqman 

mengatakan nasihatnya kepada anaknya untuk mengerjakan sholat, dengan 

sempurna syarat, rukun dan sunah-sunnahnya, dan disamping engkau 

memperhatikan dirimu dan membentenginya dari kekejian dan kemungkaran, 

anjuran pula oranglain untuk berlaku serupa. Tidak jauh berbeda dengan 

penjelasan Tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan “dirikanlah sholat, sejalan 

dengan kewajiban, hukum, rukun dan waktunya dan suruhlah manusia 

mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar sesuai dengan 
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kesanggupanmu. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sebab orang 

yang menyeru kepada jalan Allah, pasti mendapat gangguan sesungguhya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang ditetapkan, sesungguhnya kesabaran dalam 

menghadapi gangguan manusia merupakan ketetapan yang dibrikan Allah 

kepada para dai.  

Amar ma’ruf nahi munkar adalah suatau amalan yang konstruktif dalam 

masyarakat, ajaran membangun masyarakat dan sebagai manifestasi dari rasa 

tanggung jawab dalam masyarakat. Bagi yang melaksanakan ajaran amar maruf 

nahi munkar dalam keluarga maupun bermasyarakat adalah sebagai pelapor 

perbuatan yang membngun juga termasuk salah satu dari erangka demokrasi dan 

ketertiban menyeluruh.  

6. Rendah hati adalah akhlak utama 

Di ayat ke-18, Luqman meneruskan nasehat kepada putranya,  

                      

    

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusa (karena 

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

Sesungguhnya Allah tidak menyukaiorang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.” (QS. Luqman:18)
19
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Sombong atau takabur adalah merasa dirinya besar. Karena merasa 

dirinya besar, seorang yang  takabur suka meremehkan orang lain dan tidak mau 

menerima kebenaran. Sifat ini dapat membawa kepada bencana yang besar. 

Maka dari itu, Luqman mewanti-wanti betul anaknya agar jangan sampai 

memiliki sifat ini. Sebab sombong merupakan pangkal dikutukan iblis oleh Allah 

SWT dan terusirnya dari syurga.Iblis dikutuk bukan karena tidak percaya kepada 

Allah, tetapi karena untuk memberi penghormatan kepada Adam.Dia merasa 

dirinya yang diciptakan dari api lebih mulia daripada manusia yang berasal dari 

tanah.Karena kesombongan ini, iblis memilih menentang Tuhan.Kita biasa 

melihat, betapa kesombongan iblis berbuah kepada kutukan yang tiada akhir, 

hingga hari kiamat dan penderitaan abadi di neraka. Sesungguhnya, bencana apa 

lagi yang lebig besar dari pada dimurkai Allah, kemudian di ayat 19 dijelaskan, 

                        

Artinya;” Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu.Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 

(QS. Luqman:19)
20

 

Salah satu wujud agar menjauhkan diri dari sifat sombong itu adalah 

sederhana dalam berjalan.Sebab, ketia berjalan, seseorang dapat memperlihatkan 

kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya, seperti kegagahan dan 
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kecantikannya atau kekayaan yang tercermin dari pakaiannya.Di amsa ketika 

perbudakan masih berlku, orang-orang kaya biasanya berjalan sambil diiringi 

oleh para budaknya, atau kalau dizaman sekarang adalah para selebritis yang 

diiringi oleh para pengawalnya atau penggemarnya.Semua ini dapat 

menumbuhkan sifat sombong. Oleh karena itu seseorang hendaklah berjalan 

dengan sederhna agar ia tidak jatuh kepada perilaku sombong yang sangat 

dibenci Allah SWT.   

Pada ayat 18-19 berbicara tentang akhlakul karimah, yang merupakan hal 

penting dalam pendidikan keluarga. Yang paling utama ditekankan dalam 

pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak dengan jalan melatih anak 

membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orangtua, bertingkah laku 

yang sopan, baik dalam perilaku keseharian maupun bertutur kata.  

Isi dari ayat ini berbicara tentang jangan memalingkan muka ketika 

berbicara, ketika bericara dengan  orang lain sebaiknya tidak memalingkan muka 

karena meremehkannya hal ini juga dapat menyinggung perasaan orang yang 

diajak bicara akan tetapi hadapilah dengan muka yang berseri-seri dan gembira  

tanpa rasa sombong dan tinggi diri. Jangan terlalu keras dalam berbicara, kata 

ughdudh terambil dari kata ghadbh dalam arti penggunaan sesuatu tidak dalam 

potesinya yang sempurna.  Mata dapat memandang ke kiri dan kekanan secara 

bebas, perintah ghdabh  jika ditujukan kepada mata maka kemampuan itu 

hendaknya dibatasi dan tidak digunakan secara naksimal, demikia juga suara. 



 

 

128 

Dengan perintah diatas, seseorang diminta untuk tidak berteriak sekuat 

kemampuannya, tetapi dengan suara perlahan namun tidak berbisik.  

B. Relevensi Penelitian 

Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanat yang dibebankan oleh 

Allah SWT kepada orangtuanya, maka dari itu orangtua berkewajiban untuk 

menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanat itu kepada yang berhak 

yaitu anak.Karena manusia adalah milik Allah SWT, mereka harus mengantarkan 

anaknya melalui pendidikan untuk mengenal dan menghadapkan diri kepada 

Allah.Pendidikan itu berlangsung seumur hidup, maka prosesnya dapat dilakukan 

dalam keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga formal dan non formal. 

Orangtua sebagai pendidik dalam keluarga harus memperhatikan dalam 

memberikan kasih sayangnya, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula 

kurang.Oleh karena itu orangtua harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih 

sayang yang dibutuhkan oleh anaknya.Kalau pendidik dalam hal ini adalah 

orangtua tidak mendidik dan memelihara anak, akhirnya anak akan terjerumus 

kedalam kenistaan, maka orang tua akan menerima akibatnya baik kehidupan di 

dunia maupun diakhirat. Keluarga atau orang tualah yang pertama dan utama 

memberikan dasar-dasar pendidikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, 

sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan-

peraturan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. 
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Berdasar pada kondisi masyarakat yang ada, strategi pendidikan  Luqman 

terhadap anaknya tidak banyak dilakukan oleh para orang tua, mereka lebih 

banyak mengedepankan kepentingan dunia dari pada kepentingan akhirat. 

Misalnya, orang tua memberikan fasilitas-fasilits mewah sehingga anak malas 

dan lalai untuk melaksanakan kewajiban terhadap Tuhannya. Terlebih lagi, tidak 

sedikit orang tua yang memerintahkan anak untuk shalat, tetapi ia sendiri tidak 

melaksanakannya. 

Dalam hal ini, meskipun tidak sedikit juga orang tua yang mendidik 

anaknya dengan benar, meskipun terdapat oleh ke-relevensian antara tujuan 

pendidikan akhlak saat ini dengan yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, 

namun terkadang kesalahan itu berasal dari diri anak itu sendiri yang memang 

pada dasarnya ia tidak mau mengikuti perintah dan nasihat orang tuanya. Hal 

inijuga tidak menutup kemungkian bahwa orangtua yang tidak memiliki hikmah 

seperti Luqman Al-Hakim, namun harus dapat menggunakan metode atau 

nasihat-nasihat yang lembut seperti yang dicontohkan oleh Luqman dan ini harus 

menjadi acuan yang penting guna mendidik anak menjadi anakyang berakhlakul 

karimah.  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan  

bahwa pendidikan akhlak dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 12-19 

mempunyai andil yang sangat penting dalam membina akhlak anak, diantaranya 

terdapat:  

1. Perintah untuk bersyukur kepada Allah, yang terdapat dalam surah Luqman 

ayat 12 yang menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah atas segala 

nikmat yang diberikan-Nya. 

2. Perintah untuk tidak menyekutukan Allah, terdapat dalam surah Luqman ayat 

13 dimana Luqman memberikan nasihat dan pelajarannya kepada anaknya 

untuk tidak menyekutukan Allah, karna menyekutukan Allah (syirik) 

termasuk dosa yang besar. 

3. Berbakti kepada orangtua, terdapat dalam surah Luqman ayat 14 dan 15 ayat 

ini menjelaskan agar setiap manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, 

karena keduanya merupakan orang yang paling berjasa bagi setiap anak, dan 

jika keduannya menyuruhmu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan 

Allah maka tetap perlakukanlah keduanya dengan baik. 

4. Segala amal diperhitungkan, terdapat dalam surah Luqman ayat 16 ketika 

Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya melalui nasihat dan 
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ucapan-ucapan yang lembut, Luqman mengingatkan anaknya bahwa setiap 

perbuatan akan dibalas sesuai dengan besar kecilnya nilai perbuatan tersebut 

berdasarkan keadilan Allah SWT. 

5. Mendirikan shalat, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar, 

terdapat dalam surah Luqman ayat 17, Luqman mengingatkan anaknya 

tentang kewajiban-kewajiban utama manusia. Yang pertama adalah 

kewajiban kepada Allah, sedang yang lain adalah kepada sesama manusia. 

6. Rendah hati adalah akhlak utama, terdapat dalam surah Luqman ayat 18-19 

yang menjelaskan bahwa sombong atau takabur adalah merasa dirinya besar, 

dan orang yang takabur adalah orang yang suka meremehkan orang lain dan 

tidak mau menerima kebenaran. Sifat ini dapat membawa kepada bencana 

yang besar. Oleh karna itu, Luqman mewanti-wanti betul anaknya agar 

jangan sampai memiliki sifat seperti ini sebab sombong merupakan pangkal 

dikutuka iblis oleh Allah SWT dan terusirnya dari syurga. 

 

B. Saran 

Dari pemaparan diatas, maka peneliti akan memberikan saran bagi: 

1. Bagi pendidik 

Pada dasarnya pendidikan akhlak mengenai perintah berprilaku mulia 

dan larangan berprilaku tercela telah nyata dan dijelaskan oleh Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, diantaranya adalah yang terkandung dalam surat Luqman ayat 12-

19. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pendidik agar penggalian 
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ajaran tersebut dapat diaplikasikan atau diterapkan oleh pendidik sebagai 

tauladan bagi peserta didik, dengan melakukan perbaikan akhlak manusia 

dalam menjalani hidup di dunia. 

2. Bagi orang tua 

Orang tua sangat berperan dalam pembentukan akhlak seorang anak, 

diharapkan orangtua mampu mencontoh serta dapat mengaplikasikan dalam 

mendidik anak yang sesuai dengan pendidikan akhlak yang terdapat dalam 

surat Luqman ayat 12-19. 

3. Bagi pembaca yang budiman 

Bahwa hasil dari analisis tentang pendidikan akhlak dalam Al-Qur’an 

surah Luqman ayat 12-19 perspektif tafsir Al-Misbah ini masih banyak 

kekurangan, hendaknya pembaca membenahi apabila menemukan kesalahan 

dalam skripsi ini agar sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh penulis, yaitu 

member manfaat baik secara teoritis kepada dunia pendidikan dan secara 

praktis kepada pendidik dan para orangtua yang berperan dalam pembentukan 

akhlak yang mulia kepada anak. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan kekuatan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari meskipun dalam penelitian ini telah berusaha 

semaksial mugkin, dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. 

Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

kontruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan dating untuk mencapai 

kesempurnaan. 

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada semua pihak  yang telah member sumbangsih kepada 

penulis, baik berupa tenaga maupun do’a. semoga mendapatkan balasan yang 

berlipat ganda dari Allah SWT. Amin YaaRobbal ‘aalamiin.  
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