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ABSTRAK 

PEMBELAJARAN YANG TERKANDUNG DALAM SURAT LUQMAN        

AYAT 13 -17 

Oleh  

 

Khoirul Efendi 

  

 Al-Qur‟an merupakan sebuah petunjuk yang berasal dari Allah Swt yang 

harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh manusia yang beriman kepada Allah 

Swt. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai nilai pendidikan yang dapat diambil 

sebagai pelajaran bagi manusia,  

 Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yakni berusaha 

untuk menguak secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang terkandung dalam surat Luqman ayat 13-17. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari, penafsiran ahli tafsir yang didukung 

dengan hadits-hadits yang relevan dan sumber data yang dijadikan sebagai alat bantu 

dalam menganalisis masalah yang muncul, yaitu buku-buku yang ada relevansinya 

dengan pembahasan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode metode analisis isi (content analisis), analisis isi (content analisis) 

yaitu suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, 

sistematik dan kuantitatif isi yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi, buku-

buku atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pembelajaran yang bersifat 

umum untuk dianalisis dengan tujuan mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembelajaran yang terkandung dalam surat 

Luqman ayat 13-17 yang meliputi : Larangan Siyrik, Perintah berbakti kepada kedua 

orang tua, Sadar akan pengawasan Allah, Perintah mendirikan shalat, amal ma‟ruf 

nahi munkar, printah bersabar, Metode pembelajarannya: metode teladan, metode 

kisah atau cerita dan metode nasehat.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

khazanah ilmu pengetahuan dan bahan informasi serta masukan bagi akademika dan 

semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran, metode pembelajaran dan surat Luqman. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016 

Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

A Dz Zh N 

B R „a  W 

T Z Gh H 

Ts S F  

J Sy Q Y 

Ha Sh K   

Kh Dl L   

D Th M   

 

2. Vokal 

Vokal  

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh 

Vokal 

Rangkap 

A ا Â سار Ai 

I ي Î قٍل Au 

U و Û ٌجىر 
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3. Ta‟ marbuthah 

Ta‟ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta‟ marbuthah yang mati 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-na‟im. 

4. Syaddah dan Kata Sandang. 

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: nazzala, rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.
2
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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Sebagai awal pembahasan karya ilmiah ini, terlebih dahulu akan penulis 

kemukakan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “PEMBELAJARAN 

YANG TERKANDUNG DALAM SURAT LUQMAN AYAT 13-17” agar tidak 

terjadi kesalahan dalam penafsiran dan untuk memudahkan pemahaman pembaca 

maka berikut ini penulis akan menguraikan pengertian istilah judul sebagai berikut: 

Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah 

1. Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat awalan “Pem” dan 

akhiran “an” menunjukan bahwa ada unsur dari luar (eksternal) yang bersifat 

“intervensi” agar terjadi proses belajar.
3
 Sedangkan pengertian belajar adalah 

perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku 

sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. 

2. Surat Luqman 

“Surat Luqman adalah surat ke-31 dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari atas 

34 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah Surat ini diturunkan 

                                                             
 

3
 Karwono, Heni Mularsih, Belajar dan pembelajaran,(Jakarta: PT Raja Grapindo Persad, 

2012),h.19 
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setelah surat As-Saffat Nama Luqman diambil dari kisah tentang Luqman 

yang diceritakan dalam surat ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.
4
 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi ini dengan alasan sebagai berikut : 

1. Karena Pendidikan sejak dini merupakan pijakan pertama bagi manusia 

untuk dapat menentukan langkah awal hidupnya. Anak yang lahir kedunia 

akan  terbentuk dari pendidikan pertama yang didapatkan sehingga perlu 

adanya pembelajaran dalam mendidik anak agar menjadi manusia yang 

berakhlak al-karimah. 

2. Karena dalam surat  Luqman dijelaskan pesan-pesan pendidikan kepada 

anaknya, oleh karena itu penulis ingin membahas pembelajaran kepada 

anak dalam surat Al-Luqman. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Dunia pendidikan sedang di guncang oleh berbagai perubahan dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta di tantang untuk dapat menjawab berbagai 

permasalahan lokal dan perubahan global yang begitu pesat, seperti perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, seni, dan budaya. dengan perkembangan 

tersebut harus dibarengi dengan perkembangan dunia pendidikan yaitu dalam suatu 

proses pembelajaran. 

                                                             
4
 Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Surah Luqman” (On-Line), tersedia di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Luqman.htm,(15 agustus2016) 
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 Pembelajaran yang efektif dan efisien merujuk pada fungsi dan tujuan 

pendidikan Indonesia yang tertuang dalam undang-undang no 20 tahun 2003. 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.
5
 

 Kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi yang di alami oleh manusia sekarang ini, 

tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya, baik ia sebagai 

manusia yang beragama, mupun sebagai makhluk individual dan sosial, dampak negatif yang 

paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan yang ada didalamnya ditandai 

dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa satu-satunya yang dapat membahagiakan 

hidupnya adalah nilai material, sehingga manusia terlampau mengejar materi, tanpa 

menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan 

mengendalikan akhlak manusia.
6 

Didalam undang-undang sistem pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7
 Pembelajaran sebagai proses belajar 

yang dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

                                                             
5
 Tim Penyusun, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003,(Ja 

karta: Sinar Grafika,2003),h. 12 
6
 Mustofa, Akhlak Tasawuf  (Bandung: Cv Pustaka Setia,2005),h.16-17 

 
7
 Tim Penyusun, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 

2003,(Jakarta: Sinar Grafika,2003),h. 3 
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mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi pembelajaran. 

 Pembelajaran dapat dimaknai dan ditelaah secara mikro dan makro. Secara 

mikro pembelajaran adalah suatu proses yang diupayakan agar peserta didik  dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik kognitif maupun sosioemosional secara 

efektif dan efisien untuk mencapai perubahan prilaku yang diharapkan. Sedangkan 

pembelajaran secara makro terkait dengan dua jalur yaitu individu yang belajar dan 

penataan komponen eksternal agar terjadi proses belajar pada individu yang belajar.
8
 

 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. 

Penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. 

Proses Pembelajaran tidak hanya berlaku dibangku sekolah saja, namun diluar 

lingkungan sekolah, pembelajaran berlaku dalam hal apapun. Dimana yang kita 

ketahui tentang pembelajaran adalah sesuatu yang secara sengaja atau tidak sengaja 

yang diperoleh dari pengalaman untuk perubahan segala tingkah laku kearah yang 

lebih baik atau sebuah proses belajar dari pengalaman hidup berlaku untuk perbaikan 

diri.
9
 

                                                             
 

8
 Karwono,Heni Mularsih, Belar dan Pembelajran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar, 

(Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,2012),h.20 

 
9
  Seputar Pengetahuan “Pengertian Pembelajaran menurut Para Ahli” (On-Line) tersedia di: 

http/www.seputarpengetahuan .com/2015/03/15- html.(11-01-2017) 
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 Pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berprilaku 

dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, 

guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai  isi pelajaran hingga 

mencapai suatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi 

sikap (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya 

sebagai pekerjaan satu pihak saja sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik.  

 Jika kita perhatikan akhir-akhir banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak 

di harapkan oleh pendidik seperti,  memakai jimat, memakai pelet, memasang susuk 

dan lain-lain yang di lakukan oleh peserta didik, padahal tujuan pembelajaran adalah 

tercapainya perubahan prilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 Agar kasus-kasus diatas tidak terulang kembali perlu adanya pembelajaran 

yang menyentuh hati, agar apa yang disampaikan  pendidik dalam proses 

pembelajaran bisa diterima dan diamalkan oleh peserta didik, pembelajaran dengan 

cara menyentuh hati sudah dicontohkan oleh Luqman saat dia memberikan pelajaran 

kepada anaknya, pembelajaran ini Allah abadikan didalam Al-Qur‟an. 

 Surat Luqman merupakan surat ke 31 dan surat ini turun sebelum Nabi 

Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan disebut surat Makkiyah. Jika kita 

perhatikan didalam surat Luqman pada ayat 13-17 terdapat pembelajaran atau 

pendidikan yang di berikan Luqman kepada anaknya sebagai berikut : 



 

6 
 

               

              

       

           

                

       

          

  

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

 dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

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

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu”. 

 “dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 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”. 

 “(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”. 

 “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
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bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.        

(QS. Luqman: 13-17).
10

 

 

 Didalam ayat 13-17 inilah terdapat  pelajaran yang Luqman Berikan  kepada 

anaknya yaitu: 

1. Larangan untuk tidak menyukutukan Allah (Syirik). 

2. Berbakti kepada kedua orang tua. 

3. Sadar akan Pengawasan Allah 

4. Peritah mendirikan Sholat. 

5. Perintah Amal ma‟ruf nahi mungkar 

6. Perintah bersabar 

  

Al-Qur‟anul karim membimbing penganutnya kepada jalan yang lurus. Yaitu 

agama yang benar dan ajaran yang mudah dengan tonggak-tonggaknya yang tangguh, 

yaitu tunduk kepada Allah dan tawakkal pada-Nya. Al-Qur‟an memberikan kabar 

gembira kepada orang yang beriman kepada Rasul-Nya. Yang melakukan amal-

amalan yang shaleh, yakni mematuhi perintah serta menjahui larangan-Nya dengan 

pahala yang besar di hari kiamat kelak. Sebagaimana imbalan amal yang shaleh yang 

pernah mereka lakukan demi diri mereka sendiri. 

Al-Qur‟an adalah kitabullah yang di dalamnya tidak ada kesalahan sama 

sekali dan dapat menunjukan jalan yang lebih lurus, maka keberuntungan yang hakiki 

manusia di dunia dan akhirat yang tidak akan diperoleh, kecuali dengan mengikuti 

petunjuk-Nya.
11

 

                                                             
 

10
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an,(Bandung: Diponegoro,2010),h.412 

11
 Ali Abdul Halim, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani,2004),h.178 
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Dari Uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pembelajaran yang terkandung dalam surat Luqman ayat 13-17, karena Al-Qur‟an 

merupakan pedoman hidup yang memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan di 

dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra Ayat 9: 

             

      

Artinya:  “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 

yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-

orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka 

ada pahala yang besar.”(Q.S Al-Isra:9) 

 

D. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan suatu kesulitan yang harus dipecahkan melalui suatu 

penelitian. Jika suatu masalah tidak segera dipecahkan maka akan timbul masalah 

lain yang lebih rumit. Menurut Winarno Surachmad, masalah adalah “kesulitan yang 

menggerakan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai 

rintangan yang akan dilalui”. 

S.Margono menyatakan: “masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang 

diharapkan (das sollen) dengan kenyataan yang ada (das sein)”. 

Berangkat dari masalah ini, penulis berkeinginan untuk mengangkat 

kepermukaan mengenai pembelajaran yang terdapat dalam surat Luqman sehingga 

penulis mengambil bahasan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pembelajaran 

yang terkandung dalam surat Luqman ayat 13 - 17?  
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penulis 

meneliti masalah ini adalah : untuk mengetahui pembelajaran yang terkandung dalam 

surat Luqman ayat 13-17. 

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut:   

1) Bermanfaat bagi kalangan pembaca dan menambah karya ilmiah di 

perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung dan juga sumbangsih dan 

pemikiran tentang pentingnya membangun pendidikan anak dalam Islam. 

Sehingga memunculkan suatu pemikiran konsep pendidikan Islam menuju 

terbentuknya manusia yang sempurna (insan kamil), sehingga menjadi 

konsep baru yang lebih maju dan bagi wacana mengembangkan pemikiran 

terhadap Pendidikan Islam tentang persoalan-persoalan kontemporer yang 

dihadapi manusia. 

2) Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran yang diberikan Luqman 

kepada anaknya. 

F. Metode penelitian 

Metode penelitian merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian 

ilmiah, sebagai sarana yang tepat, akurat, rasional dan ilmiah,
12

 oleh karena itu, 

                                                             
12

 Iqbal Hasan, pokok-pokok Materi metode penelitian dan aplikasi, (Bogor: Gaila 

Indonesia,2002),h.2 
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penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka (library research), karena 

semua data yang digali adalah bersumber dari pustaka di mana penulis menggunakan 

metode penelitian analisis deskriftif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok.
13

 Adapun yang dimaksud dengan Library Research 

adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana objek penelitian biasanya 

digali lewat berbagai informasi kepustakaan (buku ensiklopedia, jurnal ilmiah, Koran, 

majalah dan dokumen).
14

  

Penelitian ini lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber –

sumber yang ada yang didapat dari buku-buku, tulisan-tulisan dan dengan 

mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterprestasikan secara mendalam. Untuk 

itu, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kepustakaan dengan berdasarkan 

tulisan yang mengarah pada pembahasan skripsi ini.  

 

 

                                                             
13

 Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Program Pasca 

Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan PT. Remaja Rosdakarya, 2005),h.60 
14

 Mestika Zed, Metodologi penelitian kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet 

1,2004),h.89 
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2. Sumber Data  

Kerena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-

sumber utama penelitian adalah berupa buku-buku yang berkaitan. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan dua sumber data penelitian.
15

 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
16

 

Untuk menyelesaikan sebuah penelitian ini, sumber pertama yang penulis 

jadikan sebagai rujukan adalah Al-Qur‟an, serta tafsirnya yang terdiri dari Tafsir Al 

Mishbah karya M. Quraish Shihab.  

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan atau buku-buku dari berbagai 

disiplin ilmu yang membahas pokok permasalahan dalam pembahasan ini secara 

tidak langsung, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua.
17

 Adapun sumber data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Tafsir Al-Azhar karya Hamka. 

2. Terjemah Tafsir Ibnu Katsiir karya Abil Fida‟ Ismail bin Katsiir 

Addamasyqiy. 

3. Fathullah Al-Hafnawi, Mutiara Nasihat Luqman Al-Hakim,Cahaya 

Press,Jakarta:2001 

4. Zaini, Pendidikan Anak Dalam Islam, Kalam Mulia, Jakarta: 2004 

5. Tim Penyusun, Akidah Akhlak al-Hikmah, Akik Pusaka, Surabaya: 2008  

                                                             
 

15
 Louis Gootshlak, Mengerti Sejarah, Terj. Nugroho Noto Susanto, (Jakarta: UI 

Press,1985),h.32 
16

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h,23 
17

 Ibid.,h.23 
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6. Muhammad Bin Abdul Wahhab, Tegakkan Tauhid Tumbangkan Syirik, 

Mitra Pustaka, Yogyakarta: 2000 

7. Ja‟far  Subhani , Tauhid Dan Syirik, Mizan, Bandung: 1996 

8. Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, Bogor: 2004  

9. Muhammad Nur Sahid, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Widya Karya, 

Semarang: 2012 

10. Hasan Ridwan, Fiqih Ibadah, Pustaka Setia, Bandung:2009 

11. Imam An-Nawawi, Matan hadits arbain nawawi, Pustaka Arafah, Solo:  

2012 

12. Moh. Rifai, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, PT Karya Toha Putra, 

Semarang: 2012 

13. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. Ensiklopedi Muslim. Darul Falah, Jakarta: 

14. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2015 

Dan Buku-buku, Makalah, Artikel, Jurnal, Internet dan sumber-sumber lain 

yang ada kaitannya dengan pembelajaran berperspektif yang terkandung dalam surat 

Luqman ayat 13 dan 17. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

studi pustaka (Library Research ) yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subyek penelitian, melainkan melalui beberapa buku-buku, majalah-

majalah, pamflet dan bahan dokumentar lainnya.
18

 Pendapat lain mengatakan bahwa 

studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk 

                                                             
18

 S. Nasution, Metode Research (penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h,145 
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menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti.
19

 

4. Metode Analisis Data 

Sebelum sampai analisis data, terlebih dahulu penulis memproses data-data 

yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan 

menginterprestasikannya.  

Menurut Masri singaribun dan sofyan Effendi, analisis data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. Dalam analisis data ini, penlis menggunakan metode analisis 

deskriptif, yang artinya mencatat dan menerangkan data tentang objek yang dipelajari 

sebagaimana adanya pada saat itu, berdasarkan konsep-konsep yang jelas bahasa 

istilah dan pengertiannya, atau istilah lainnya pengambaran data.
20

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif yang 

merupakan penalaran yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum 

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
21

 Dalam menganalisis data 

digunakan analisis isi atau content analysis. Yang dimaksud dengan analisis isi 

adalah penelitian suatu masalah atau karangan untuk mengetahui latar belakang dan 

persoalannya. Menurut Hasan Sadily, metode Analisis Isi (Content Analisis) adalah 

                                                             
19

  http://writingcolostate.edu/guides/research/content.com/2016/04/02 
20

 Talazidudhu Ndraha, Research (Teori Metodologi Administrasi Jilid I), (Jakarta: Bina 

Aksara, 1985),h,106 
21

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983),h.2 
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suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, 

sistematik dan kuantitatif isi yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi.
22

  

Analisis ini dimaksud untuk menganalisis khususnya tentang Siyrik, Berbuat 

Baik kepada kedua orang tua, Sadar akan pengawasan Allah, Perintah mendirikan 

shalat, amal ma‟ruf nahi munkar, Sabar dalam menghadapi cobaan. 

Berdasarkan isi yang terkandung dalam gagasan-gagasan itu selanjutnya 

dilakukan pengelompokan dengan tahap identifikasi, klarifikasi sistematis logis, 

kategorisasi dan interprestasi. Semua itu diupayakan dalam rangka ditemukan konsep 

pendidikan Islam. 

G. Kajian Pustaka 

 Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terkait 

dengan persoalan yang akan dikaji, dengan demikian akan terlihat pondasinya dan 

dapat dilihat pula perbedaan tujuan yang ingin dicapai. 

 Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis 

mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. 

Penulis mengungkapkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum 

pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu 

perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi 

penelitian yang akan dilakukan berada. 

 Terkait dengan judul skripsi yang berjudul “Pembelajaran yang terkandung 

dalam Surat Luqman Ayat 13 - 17”, terdapat beberapa hasil dari penelusuran dan 

                                                             
22

 Hasan Sadily, Ensiklopedia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeva, 1980),h.207 
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telaah terhadap berbagai hasil kajian yang terkait dengan ruang lingkup penelitian 

yang telah dilakukan dengan mengangkat tema yang sama namun bertitik fokus 

berbeda adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dumiati yang berjudul Konsep 

Pendidikan Akhlak Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir Analisis Surat Luqman, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Tahun 2013, dalam skripsi tersebut membahas tentang 

konsep pendidikan akhlak anak dalam surat Luqman ayat 12-19.
23

 

 Kedua, skripsi ini ditulis oleh Susini yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan  

Karakter Dalam Surat Luqman Ayat 12-19, Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 

2012, dalam skripsi tersebut membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

surat Luqman ayat 12-19.
24

 

 Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Sutikno yang berjudul Pola Pendidikan Islam 

Dalam Surat Luqman ayat 12-19, Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2013, 

dalam skripsi tersebut membahas tentang Pola Pendidikan Islam Dalam Surat 

Luqman ayat 12-19.
25

 

 Dari pernyataan di atas terlihat adanya perbedaan mengenai permasalahan 

yang peneliti lakukan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, ketiganya membahas 

tentang surat Luqman. 

                                                             
 

23
 Ahmad Dumiati, Skripsi, Konsep Pendidikan Akhlak Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir 

Analisis Surat Luqman. (Salatiga: Fakultas Tarbiah STAIN Salatiga, 2013) dalam 

http://www.google.com 

 
24

 Susini, Skripsi, Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam surat Luqman Ayat 12-19. 

(Ponogoro: Fakultas Tarbiah IAIN Muhammadiah,2014) dalam http//www.google.com 

 
25

 Sutikno, Jurnal, Pola Pendidikan Islam Dalam Surat Luqman Ayat 12-19, (Surabaya: 

Fakultas Tarbiah IAIN Sunan Ampel,2013), dalam http//www.google.com 
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H. Kerangka Pemikiran 

 Dalam Al-Qur‟an juga telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan i’tibar 

melalui Luqman al-Hakim sebagai sosok seorang pendidik dalam memberikan 

pembelajaran kepada anaknya. Dalam ayat 13 - 17 diterangkan bahwa Allah telah 

memberikan petunjuk untuk memperoleh ma‟rifat yang benar kepada Luqman. 

pembelajaran yang terdapat dalam surat Luqman ini bisa kita jadikan patokan atau 

pegangan. Dengan demikian memberikan pengertian bahwa anjuran Luqman yang 

disampaikan kepada anaknya berupa pengajaran anak dengan beberapa cara atau 

metode-metode pembelajaran. Hal ini didasarkan pada pendapat yang benar bahwa 

Luqman adalah seorang pendidik dan bukan Nabi.  

 Pendidikan merupakan salah satu sendi dalam beragama. Ajaran Agama Islam 

bisa bertahan sampai saat ini salah satunya karena proses pendidikan di samping 

dakwah tentunya. Para da‟i yang menyebarkan ke seluruh penjuru dunia tersebut 

menggunakan Al-Qur‟an sebagai pedoman baik dari segi orientasi, tujuan, cara atau 

metode penyampaian, media dan alat bahkan materi yang terkandung dalam 

penyampaiannya juga diambil dari Al-Quran.  

 Al-Quran sebagai sumber pedoman menjadikannya inspirator yang sangat 

kental dalam setiap gerak pemikiran umat Islam. Dalam berbagai bidang masyarakat 

muslim yang religius akan selalu merujuk kepada wahyu sebagai firman Tuhan yang 

disampaikan melaluinya nabi-Nya.  
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 Dari sini penulis menyimpulkan bahwasannya dalam proses pembelajaran kita 

harus mengetahui faktor-faktor  pembelajaran terlebih dahulu agar pembelajaran yang 

kita harapkan bisa tercapai. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Deskripsi Pembelajaran  

 

1. Pengertian Pembelajaran 

 

 Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram 

dalam desain instruksional yang menciptakan proses interaksi antara sesama peserta 

didik, guru dengan peserta didik dan dengan sumber belajar. Pembelajaran bertujuan 

untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran 

siswa pada suatu lingkungan belajar. Sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari 

kegiatan belajar mengajar. Belajar menurut Nana Sudjana adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.
26

 Belajar menurut Morgan 

dalam Agus Suprijono, adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai 

hasil dari pengalaman. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu 

adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). Belajar tidak hanya 

meliputi mata pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, persepsi, kesenangan, 

kompetensi, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan, dan cita-cita. 

                                                             
 

26
 Nana Sudjana,Teknologi Pembelajaran,(Bandung: Sinar Baru,2001),h.28 
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 Mengajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengorganisasi atau 

menata sejumlah sumber potensi secara baik dan benar, sehingga terjadi proses 

belajar anak.
27

 Mengajar menurut Nana Sudjana merupakan suatu proses, yaitu proses 

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar.
28

 

 Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. 

Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan 

lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa.
29

 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau siswa. 

Berdasarkan teori belajar ada lima pengertian pembelajaran diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada siswa di 

sekolah 

b. Pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui 

lembaga sekolah 

c. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa 

d. Pembelajaran adalah upaya untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi 

warga masyarakat yang baik 

e. Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan 

masyarakat sehari-hari.
30

 

 

                                                             
 

27
 Sudarwan Danim,Media KomunikasiPendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h.34 

 
28

 Nana Sudjana,Op.Cit,h.29 

 
29

 E.Mulyasa,Kurikulum Berbasis Kompetensi,2003),h. 

 
30

 Oemar Hamalik,Kurikulum danPembelajaran,(Jakarta: Bumi Aksara,1995),h.31 
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 Menurut Gagne sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nazarudin 

pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat acara peristiwa eksternal yang 

dirancang untuk mendukung proses belajar yang sifatnya internal. Menurut 

pembelajaran adalah suatu peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam 

rangka membantu dan mempermudah proses belajar dengan harapan dapat 

membangun kreatifitas siswa. Menurut berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu perubahan dari peristiwa atau situasi yang 

dirancang sedemikian rupa dengan tujuan memberikan bantuan atau kemudahan 

dalam proses belajar mengajar sehingga bisa mencapai tujuan belajar.
31

 

2. Komponen-Komponen Pembelajaran 

 

 Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen 

yang ada didalamnya, menurut Moedjiono dan Dimyati komponen-komponen proses 

belajar megajar tersebut adalah peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, materi/isi, 

metode, media dan evalusi.
32

 

a. Peserta didik 

 Dalam surat Luqman yang menjadi peserta didiknya dalah Tsaran, karna 

Tsaran merupakan anak Luqman yang menetapkan suatu yang agaung ditempat   

yang paling buruk, kemudian Luqman menasehati tasaran sampai tasaran 

kembali kejalan yang benar,  

                                                             
 

31
 Nazarudin,Menajemen Pembelajaran, (Yogyakarta:Renika Cipta,2007),h.162 

 
32

 Moedjiono dan Dimyati,Belajar Dan Pembelajar,(Jakarta: Renika Cipta,1993),h.23 
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 Menurut Nazarudin peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. 

Mereka mempunyai perasaaan dan fikiran serta keinginan atau aspirasi.  Mereka 

mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu sandang, pangan, papan, 

kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, dan 

kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sesuai dengan potensinya.
33

  

 Menurut undang undang No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta 

didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. Peserta didik adalah subjek yang bersifat unik yang 

mencapai kedewasaan  secara bertahap. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa peserta didik adalah 

seseorang dengan segala potensi yang ada pada dirinya untuk senantiasa 

dikembangkan baik melalui proses pembelajaran maupun ketika ia berinteraksi 

dengan segala sesuatu. 

b. Guru 

 Luqman merupakan seorang ayah dan sekaligus pigur seorang guru, karena 

Luqman selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya. 

Pengertian guru menurut Muhammad Ali sebagaimana di kemukakan oleh 

Nazarudin merupakan pemegang peranan sentral proses belajar mengajar.
34

 Guru 

yang setiap hari berhadapan langsung dengan siswa termasuk karakterisrik dan 
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problem mengajar yang mereka hadapi berkaitan dengan proses belajar 

mengajar. Mochtar Buchori  menyatakan bahwa yang akan dapat memperbaiki 

situasi pendidikan pada akhirnya berpulang kepada guru yang sehari-hari bekerja 

dilapangan. 

 Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa guru adalah seseorang 

dengan fitrahnya sebagai manusia berkepribadian yang memegang peranan 

penting dalam proses belajar mengajar dan berpartisipasi penuh dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Berkaitan dengan penelitian ini guru dalam 

pembelajaran mata diklat membuat pola adalah guru yang ahli di bidangnya dan 

berkompeten, tentunya guru yang bisa membimbing siswa dalam pembuatan 

pola. 

c. Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pedidikan dalam surat Luqman adalah agar tasaran selalu berada di 

jalan Allah SWT. sedangkan Dalam Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 

sebagaimana dikemukakan Akhmad Sudrajat tentang Standar Proses disebutkan 

bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata 

pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam 

memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan 

ukuran(standar) untuk mengukur prestasi belajar siswa. 

 Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, 

baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaodah Sukmadinata mengidentifikasi 4 

(empat) manfaat dari tujuan pembelajaran yaitu: 
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a) memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar   

mengajar   kepada   siswa,   sehingga   siswa   dapat melakukan 

perbuatan belajarnya secara  lebih mandiri. 

b)  memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar 

c)  membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media 

pembelajaran 

d)  memudahkan guru mengadakan penilaian
35

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran 

adalah suatu rancangan yang menitik beratkan terhadap pencapaian yang akan di 

dapat oleh peserta didik setelah melalui   proses   pembelajaran   itu   sendiri.   

Berkaitan   dengan penelitian   ini   tujuan   pembelajaran   untuk   kompetensi   

dasar membuat pola yaitu : (1) siswa dapat menguraikan macam-macam teknik 

pembuatan pola, dan (2) siswa dapat membuat pola. 

d. Materi/isi 

 Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran 

(instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran  

dapat  mencapai  sasaran.  Sasaran  tersebut  harus sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi 

yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi 
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dasar serta tercapainya indikator. Dalam penelitian ini materi pelajaran yang 

diajarkan adalah membuat pola bagian-bagian busana yakni membuat pola 

macam-macam lengan. 

 materi yang terdapat dalam surat Luqman adalah, materi siyrik, berbakti 

kepada kedua orang, selalu sadar akan pengawasan Allah, shalat, amal ma‟ruf 

nahi munkar dan perintah bersabar. 

e. Metode 

 Metode pembelajaran menurut Oemar Hamalik merupakan salah satu cara 

yang digunakan oleh guru dalam mengadakan  hubungan dengan  siswa  pada  

saat  berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Sedangkan menurut Nana Sudjana metode adalah cara yang digunakan  guru  

dalam  mengadakan  interaksi  atau   hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran. 

 Menurut Tayar Yusuf metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar sebagai berikut : 

a) Metode ceramah 

Sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melaui 

penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok 

peserta diklat. 

b) Metode tanya jawab 

Suatu metode dimana guru menggunakan atau memberi pertanyaan 

kepada murid dan murid menjawab atau sebaliknya murid bertanya 

kepada guru dan guru menjawab pertanyaan murid tersebut. 

c) Metode diskusi 

Merupakan   suatu   metode   pembelajaran   yang   mana   guru memberi  

suatu  persoalan  (masalah)  kepada  murid  dan  para murid diberi 
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kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan 

teman-temannya. 

d) Metode pemberian tugas (resitasi) 

Merupakan bentuk interaksi belajarmengajar yang ditandai dengan adanya 

satu atau lebih tugas yang diberikan oleh guru dimana penyelesaian 

tugas tersebut dapat dilakukan secara perorangan atau keompok sesuai 

dengan perintah guru. 

e) Metode demonstrasi dan eksperimen 

Metode demonstrasi adalah metode dimana seorang guru memperlihatkan 

sesuatu proses kepada seluruh anak didiknya. Sedangkan metode 

eksperimen adalah guru atau siswa mengerjakan sesuatu serta mengemati 

proses hasil percobaan itu. 

f) Metode simulasi 

Metode simulasi adalah cara penyajian pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

ketrampilan sesuatu.
36

 

 

 Menurut Sudarwan Danim metode pembelajaran yang umum dipakai dalam 

proses belajar mengajar dikelas sebagai berikut: 

a) Metode Ceramah  

Ceramah   diartikan   sebagai   proses   penyampaian   informasi dengan 

jalan mengeksplanasi atau menuturkan sekelompok materi secara lisan 

dan pada saat  yang sama  materi tersebut diterima oleh sekelompok 

subyek. 

b) Metode Diskusi 

Diskusi diartikan sebagai   suatu proses penyampaian materi, dimana guru 

bersama subjek didik mengadakan dialog bersama untuk  mencari  jalan  

pemecahan  dan  menyerap  serta menganalisis satu atau sekelompok 

materi tertentu. 

c) Metode Tugas 

Tugas diartikan sebagai materi tambahan yang harus dipenuhi oleh subjek 

didik, baik didalam maupun diluar kelas. 

d) Metode Latihan Inkuiri 

Latihan inkuiri diartikan sebagai proses mempersiapkan kondisi agar 

subjek didik siap menjawab teka teki. 

e) Metode Karyawisata 

Metode karya wisata diartikan sebagai suatu strategi belajar mengajar, 

dimana guru dan muridnya mengunjungi suatu tempat tertentu yang 
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relevan untuk memperoleh sejumlah pengalaman empiris. 

 

 Sedangkan menurut al-nahlawi metode untuk menanamkan rasa iman  ialah 

sebagai berikut: 

a) metode hiwar (Percakapan) Qurani dan Nabawi 

metode hiwar diartikan sebagai suatu strategi belajar mengajar dimana guru 

dan siswa bercakapan silih berganti mengenai suatu topik 

b) Metode kisah Qurani dan Nabawi 

metode kisah diartikan sebagai satu strategi belajar mengajar diamana guru 

menceritakan kisah-kisah nabi atau kisah-kisah yang lainnya. pendidikan  

c) Metode Amtsal (Perumpamaan) Qurani dan Nabawi 

metode amtsal  diartikan sebagai satu strategi belajar mengajar dimana guru 

mrnggunakan perumpman seperti yang di contohkan dalam surat al-baqarah  

d) Metode keteladanan 

metode teladan diartikan sebagai satu strategi belajar mengajar diamana 

seorang guru harus memberikan atau mencontohkan yang baik-baik kepada 

siswannya, baik dari ucapan, tingkah laku dll. 

e) Metode Pembiasaan 

metode pembiasaan diartikan sebagai satu strategi belajar mengajar dimana 

guru harus mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada sisiwanya. 

f) metode Ibrah dan mau‟izah 

g) Metode targhib dan tarhib 

metode targhib dan tarhib diartikan sebagai satu strategi belajar mengajar 

yang diaman seorang guru menceritakan jaji terhadap kesenangan, dan 

kenikmatan dan ancamannya.
37

 

 

 Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa metode 

pembelajaran adalah strategi atau cara yang dilakukan oleh guru  dalam  

melakukan  hubungan  atau  interaksi  dengan  siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  
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B. Deskripsi Surat Luqman 

 Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW,  

berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyyah. Demikian pendapat 

mayoritas ulama. Ada sementara ulama yang mengecualikan tiga ayat yaitu ayat 27-

29, atau dua ayat yakni 27-28,  dengan alasan bahwa ayat-ayat ini turun berdasar disk  

usi dengan orang-orang Yahudi, yang ketika itu banyak bermukim di Madinah. 

Pendapat ini, di samping jalur sanadnya lemah, juga kalaupun itu dipahami sebagai 

diskusi dengan orang-orang Yahudi, maka tertutup kemungkinan untuk dipahami nya 

terjadi dimekah, 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 surah al-Isra. Ada lagi yang mengecualikan 

suatu 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 menyakut pertanyaan kaum 

musyrikin Mekah tentang tokoh Luqman, yang memang sangat popular di kalangan 

masyarakat jahiliyah ketika itu.
38

 

 Penamaan surah ini dengan surah Luqman sangat wajar, karena nama dan 

nasihat beliau yang sangat menyentuh diuraikan di sini, hanya disebut dalam surat ini. 

Tema utamanya dalah ajakan kepada tauhid dn kepercayaan akan keniscayaan 

Kiamat serta pelaksanaan prinsip-prinsip dasar agama. begitu tulis Thabathaba‟I dan 

sayyid Quthub. Al-Biqa‟i berpendapat bahwa tujuan utama surat ini adalah 
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membuktikan betapa kitab al-Qur‟an mengandung hikmah sangat dalam yang 

mengantar kepada kesimpulan bahwa yang menurunkannya adalah Dia yang maha 

bijak sana dan firman-firman dan perbauatan-perbuatan-Nya. surah ini terdiri dari 33 

ayat menurut perhitungan ulama Mekah dan Madinah, dan 34 menurut ulama Syam, 

Kufah dan Bashrah. perbedaan itu sebagaimana Anda ketahui hanya perbedaan dalam 

cara mnghitung,  bukan berarti ada ayat yang tidak diakui oleh yang menilainya 

hanya 33 ayat.
39

 

C. Munasabah Ayat  

 Menurut bahasa munasabah berarti persesuaian, hubungan, relevansi yaitu 

hubungan persesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat yang 

sebelum atau sesudahnya. Ilmu munasabah berarti ilmu yang menerangkan hubungan 

antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat yang lain.
40

 

 Seperti yang telah dikemukakan di atas, mengenai munasabah, para mufasir 

mengingatkan agar dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an, 

khususnya yang berkaitan dengan penafsiran ilmiah, seseorang dituntut untuk 

memperhatikan segi-segi bahasa Al-Qur‟an serta korelasi antar ayat. 

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

sebelum dan sesudahnya. Dalam surat Luqman ayat 1-11 dijelaskan bahwa Allah 

menjadikan al-Qur‟an sebagai petunjuk, obat penawar bagi orang-orang yang berbuat 

baik. Yaitu orang-orang yang memperbaiki amalnya dengan mengikuti syari‟at, lalu 
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mereka mendirikan shalat yang wajib dengan batas-batasnya, waktu-waktunya serta 

shalat-shalat yang mengiringinya, baik tambahan yang bersifat rawatib maupun yang 

tidak bersifat rawatib. Mereka pun menunaikan zakat yang wajib kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya. Mereka yang meyambung silaturahmi dan kerabat-kerabat 

mereka serta menyakini batasan pahala di negeri akhirat. Sehingga mereka amat 

berharap agar Allah memberikan pahala-Nya, tidak berbuat riya, serta tidak 

menghendaki balasan dan ucapan terima kasih dari manusia mana pun.  Kemudian 

menyebutkan kondisi orang-orang yang berbahagia, yaitu yang mengambil petunjuk 

dari Kitabullah serta mengambil manfaat dari pendengarannya, Dia mengiringinya 

dengan menyebutkan kondisi orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang 

berpaling untuk mengambil manfaat dari mendengarkan Kalamullah serta antusias 

mendengarkan alat-alat musik dan lagu dengan senandung dan alat-alat musik dan 

menyebutkan tempat kembali orang-orang yang berbakti dari orang-orang yang 

berbahagia di negeri akhirat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

membenarkan para Rasul serta melakukan amal-amal shahih dengan mengikuti 

syari‟at Allah, serta menjelaskan tentang kekuasaan-Nya yang agung dalam 

menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.
41

 

Kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 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 
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faedahnya akan diperoleh orang yang bersyukur untuk diri sendiri, karena Allah akan 

menambah nikmat kepada setiap orang yang bersyukur kepada-Nya. Luqman 

mewasiatkan kepada anaknya untuk mengesakan Allah dan tidak memepersekutukan-

Nya, berbakti kepada orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh berbuat maksiat 

kepada Allah, beramal shaleh, selalu mendirikan shalat, mengajak manusia berbuat 

makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, tidak sombong dan angkuh.
42

  

Dilanjutkan ayat 20 sampai 34 dijelaskan bahwa Allah menghadapkan 

kembali pembicaraan-Nya kepada orang-orang musyrik dan menegur 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, Allahlah 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 kepada 

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 di 

langit dan sebagian tanda-tanda yang ada di bumi. Allah menyuruh kita untuk 

bertakwa dengan mengingatkan kita kepada hari kiamat.  
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BAB III  

AYAT-AYAT PEMBELAJARAN DALAM  

SURAT LUQMAN AYAT 13 -17 

 

A. Tafsir Surat Luqman  

 

1. Surat Luqman Ayat  13 

a. Ayat 13 

 

            



Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Q.S Luqman: 13)
43

 

 

Adapun sebab turunnya ayat 13 dikarnakan riwayat hadits yang 

bersumber dari imam bukhari, hadits tersebut yang berbunyi: 

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada 

kami Syu'bah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 

'Abdullah berkata; "Ketika turun firman Allah Ta'ala yang artinya: 
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("Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman 

mereka dengan kezhaliman ….") (QS al-An'am ayat 82), para 

sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Siapa diantara 

kita yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezhaliman?". 

Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: ("Janganlah 

kamu berbuat syirik (menyekutukan Allah), karena sesungguhnya 

syirik itu benar-benar kezhaliman yang besar"). (QS Luqman ayat 

13). (Sumber : Imam Bukhari, No. Hadist: 3174).
44

 

 

b. Tafsir ayat 13 

Dalam Tafsir Al-Mishbah  Setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah 

yang dianugrahkan kepada luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah, 

dan yang tercermin pada pengenalan terhadap-Nya dan anugrah-Nya, kini melalui 

ayat di atas dilukiskan pengalaman hikmah itu oleh Luqman, serta pelestariannya 

kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugrah 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 sesaat nasihatnya bahwa wahai anakku sayang! Jangan 

engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan juga jangan 

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

yang jelas maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Syirik yakni 

mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Itu adalah 

penempatan sesuatu yang sangat agung pada tempat yang sengat buruk. Pada ayat 
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ini  ada kata ya‟izhuhu ( ) yang terambil dari kata wa‟zd ( yaitu nasihat 

menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati, maksud dari 

menyentuh hati disini adalah jika kita menyampaikan pelajaran hendaklah dengan 

ikhlas, bersungguh-sungguh, dan mengunakan metode dan teknik terbaik. Ada 

juga yang mengartikannya sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan 

ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia berkata untuk memberi gambaran 

tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak membentak, tetapi 

penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. 

Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukan dari sesaat ke sesaat, 

sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata  

ya‟izhuhu.
45

 

Sementara ulama memahami kata )وعظ( 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 itu terus menerus menasehatinya sampai akhirnya 

sang anak mengakui tauhid. Kata ( Bunnayya adalah patron yang 

menggambarkan panggilan. Asalnya adalah )ًإبن( Ibny, dari kata  )إبن( Ibn yakni 
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anak lelaki. pemanggilan tersebut mengisyaratkan ksih sayang. Dari sini kita dapat 

berkata bahwa ayat diatas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari 

oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik.
46

 

Dalam Tafsir Munir juga ayat itu disebutkan wa huwa ya„izhuh. Kata 

ya„izh berasal dari al-wa„zh atau al- „izhah yang berarti mengingatkan kebaikan 

dengan ungkapan halus yang bisa melunakkan hati.
47

 Karena itu, dalam mendidik 

anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik, yang bisa meluluhkan hati 

anaknya sehingga mau mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan.  

Kemudian Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya 

menghindari syirik/persekutuan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung 

pengajaran tentang wujud dan keesaan. Bahwa redaksi pesannya berbentuk 

larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan 

sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Memang menyingkarkan 

keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan).
48

 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Luqman Juga memberikan satu nasihat berupa  

peringatan kepada anaknya, sesungguhnya mempersekutukan 

Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. Yakni syirik adalah kezaliman 

yang sangat besar, Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah berkata: ketika 

turun, orang-orang yang beriman dan tidak 
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mencampuradukan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-

orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang 

mendapat petunjuk”. (QS. Al-An‟aam:82). Hal tersebut membuat keresahan 

terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan mereka bertanya: siapakah di antara 

kami yang tidak mencampur  keimanannya dengan kezaliman? Lalu Rasulullah 

SAW bersabda “Sesungguhnya bukan demikaian yang dimaksud. Apakah engkau 

tidak mendengar perkataan Luqman,                     )ٌٍْم ًَ اَلُتْشِرُك ِبا هلل إَّن الِشْرَك َلُظْلٌم َعِظ  )ٌَُبَن

“hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar”.
49

 

Kemudian di dalam Tafsir Al-Azhar disebutkan “Dan ingatlah tatkala 

Luqman berkata kepada putranya, dikala dia mengajarinya”. Yaitu bahwasannya 

inti hikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada Luqman telah 

disampaikannya dan diajarkannya kepada anaknya, sebagai pedoman utama dalam 

kehidupan. “Wahai anakku! Janganlah engkau persekutukan dengan allah”. 

Artinya janganlah engkau mempersekutukan Tuhan yang lain dengan Allah. 

Karena tidak ada tuhan selain Allah. Malahan yang selain dari Tuhan itu adalah 

alam belaka, ciptaan Tuhan belaka. Tidaklah Allah bersekutu atau berkongsi 

dengan tuhan yang lain didalam menciptakan alam ini. “sesungguhnya 

mempersekutukan itu adalah aniaya yang amat besar”. Yaitu menganiaya diri 

sendiri, memperbodohi diri sendiri.
50
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Maksud dari aniaya diri sendiri adalah sebab Tuhan mengajaknya agar 

membebaskan jiwanya dari segala seuatu, selain Allah. Jiwa manusia adalah 

mulia. Manusia adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah menjadi khalifah-Nya 

di muka bumi. Sebab itu maka hubungan tiap manusia dengan Allah hendaklah 

langsung, karena jiwa yang dipenuhi oleh Tuhid adalah jiwa yang merdeka. Tidak 

ada suatu pun yang dapat mengikat jiwa itu kecuali dengan Tuhan. Apabila 

manusia telah mempertuhankan yang lain sedang yang lain itu adalah benda 

belaka atau makhluk belaka, manusia itu sendirilah yang membawa jiwanya jadi 

budak dari yang lain.
51

 

2. Surat Luqman ayat 14 

a. Ayat 14 

             

   

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 

Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam 

dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S Luqman:14) 

 

b. Tafsir Ayat 14 

Didalam tafsir al misbah bahwasannya ayat  ini  di nilai oleh banyak 

ulama bukanbagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia disisipkan oleh 

Allah ke dalam  al-Qur‟an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan 
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kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan 

kepada Allah swt. Memang, al-Qur‟an sering kali menggandengakan perintah 

menyembah Allah dan printah berbakti kepada kedua orang tua. (Lihat QS. al-

An‟am 151 dan al-Isra:23). Tetapi kendati nasihat ini bukan nasihat Luqman, 

namun itu tidak berarti bahwa beliou tidak menasehati anaknya dengan nasihat 

serupa. Al-Biqa‟I menilainya sebagai lanjutan dari nasihat Luqman. Ayat ini 

menurutnya bagaikan menyatakan: Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya 

sebagai nasihat kepadanya. Padahal kami telah mewasiatkan anaknya dengan 

wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak kami. 

Their Ibnu”Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan babwa 

Luqman bukan seorang Nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja 

dikatakan setelah wasiat luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah 

dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah menggambarkan betapa Dia 

sejak dini telah melimpahkan anugrah kepada hamba-hamba-Nya dengan 

mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, 

anugrah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya melalui 

nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah, jangan sampai 

mempersekutukannya. 

Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara 

langsung atau tidak? Yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan :”Dan kami 

wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua 

manusiamenyangkut kedua orang ibu bapaknya: Pesan kami disebabkan karena 
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ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, 

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

melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya 

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

Demikan hingga tiba masa menyapihkannya dan penyapihannya di dalam dua 

tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak.ini jika orang tuanya ingin 

menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah: ”Bersyukurlah kepada-

Ku! Karena aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana 

kebahagian kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak kamu 

kerena mereka yang aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. 

Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena hanya kepada-Kulah tidakkepada 

selai aku kembali kamu semua wahai manusia, untuk mempertanggung jawabkan 

kesyukuran itu. 

Ayat ini tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. 

Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena 

kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Di sisi lain Peranan bapak dalam konteks 

kelahiran anak lebih ringan dibandingkan dengan peran ibu. setelah pembuhan 

semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu.  Bukan hanya sampai 

masa kelahirannya tetapi berlanjut dengan penyusuan bahkan lebih dari itu. 
52

 

Kemudian di tafsir al-Azhar disebutkan pula “Dan kami wasiatkan 

kepada manusia terhadap kepada kedua ibu-bapaknya”. Wasiat kalau datang 
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dari Allah sifatnya perintah Tegasnya ialah bahwa Allah memerintahkan kepada 

manusia agar mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu-bapaknya, sebab 

dengan melalui jalan kedua ibu-bapaknya itulah manusia dilahirkan ke muka 

bumi. Sebab itu sudah sewajarnya jika keduanya dihormati. Dalam islam 

diajarkan bahwa hidup di dunia adalah buat beribadat kepada  Allah, buat 

berterima kasih dan agar menjadi khalifah. Semuanya tidak dapat dilakukan kala 

kita tidak lahir kedunia, sebab itu hormatilah ibu-bapak yang terdebab dia kita 

telah dimunculkan oleh Allah ke dunia. 

“ibunya telah mengandungya dalam keadaan payah yang bertambah 

payah”. Dalam sepatah ayat ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, 

payah ibu bertambah payah. Payah sejak dari mengandung bulan pertama, 

bertambah payah tiap bertambah bulan dan sampai di puncak kepayahan di 

waktu anak dilahirkan.lemah sekujur badan ketika menghejen anak keluar; “Dan 

memeliharanya dalam masa dua tahun”. Yaitu sejak melahirkan lalu mengasuh, 

meyusukan. Memomong, menjaga, memelihara sakit senangnya. “Bahwa 

bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu”, syukur 

pertama ilah kepada Allah karena semuanya itu sejak mengandung sampai 

mengasuh dan sampai mendidik dengan tidak ada rasa bosen, dipenuhi rasa cinta 

dan kasih adalah berkat Rahmat Allah belaka. Setelah itu bersyukurlah kepada 

kedua orang tuamu. Ibu yang mengasuh dan ayah yang membela dan melindungi 

ibu dan melindungi anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari sandang dan 
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panagan setiap hari. Akhirnya diperintahkan kemana akhir perjalan ini: 

“Kepada-Ku lah tempat kembalimu”.
53

 

Menurut Tafsir Ibnu katsir bahwasannya terdapat perintah untuk berbuat 

baik kepada kedua orang tua dalam ayat ini Allah berfirman: “Dan kami 

perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 

Mujahid berkata: "Bertanya kesulitan mengandung anak”. Qotadah berkata: 

“keberatan demi keberatan”. Sedangkan Atha al-Khurasani : “kelemahan demi 

kelemahan”. Dan Firman-Nya “Dan menyapihnya dalam dua tahun” yaitu 

mendidik dan menyusuinya setelah melahirkannya selama dua tahun, 

sebagaimana Allah Ta‟ala berfirman”para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan”.(QS. Al-Baqarah:233). Dan dari sini, Ibnu Abbas dan imam-imam 

yang lain mengambil istinbath bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan, 

karena didalam ayat lain Allah berfirman “mengandungnya smpai menyapihnya 

adalah tiga puluh bulan”.(QS. Al-Ahqaaf:15). Allah swt menyebutkan seorang 

ibu, kelelahan dan kesulitannya saat begadang siang dan malam, agar seorang 

anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya. Sebagaimana Allah 

Ta‟ala berfirman “Wahai rabb-ku kasihilah mereka keduanya sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik (memelihara)ku waktu kecil”.(QS. Al-Isra:24).
54
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3. Surat Luqman ayat 15 

a. Ayat 15 

      

             

    

Artinya: “ dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 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”.        (Q.S Luqman:15) 

 

b. Tafsir Surat Luqman ayat 15 

Didalam tafsir al-misbah  bahwasannya di dalam ayat ini menekankan 

berbakti kepada ibu bapak, maka kini diuraikan kasus yang merupakan 

pengecualian menaati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi 

wasiat luqman kepada kedua anaknya tentang keharusan meninggalkan 

kemusyrikan dalam bentuk serta kapan dan di mana pun. Ayat di atas 

menyatakan: “dan jika keduanya apalagi kalau hanya salah satunya, lebih-lebih 

kalau orang lain bersungguh-sungguh memaksamu untuk mempersekutukan Aku 

dengan suatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, apalagi setalah Aku 

dan rasul-rasul menjelaskan kebatilan mempersekutukan Allah, dan setelah 

engkau mengetahi bila demikian jangan memutuskan hubungan dengannya 
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selama tidak bertentangan dengan ajaran agamamu, “dan pergaulilah keduanya 

di dunia yakni selama mereka hidup dan dalam urusan keduniaan, bukan akidah, 

dengan cara pergaulan yang baik, tetapi jangan sampai hal ini mengorbankan 

prinsip agamamu, karena itu perhatikan tuntunan agama dan ikutilah jalan orang 

yang selalu kemabali kepada-Ku dalam degala urusanmu, karena semua urusan 

dunia kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah juga di akhirat nanti 

bukan kepada siapa pun selain-Ku kembali kamu semua, maka Ku- beritakan 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan dari kebaikan dan keburukan, lalu 

masing-masing Ku-beri balasan dan ganjaran.
55

 

Dalam tafsir al-azhar “Dan jika keduanya mendesak engkau bahwa 

hendak mempersekutukan Daku dalam hal yang tidak ada ilmu engkau kepadn”. 

Ilmu yang sejati niscaya diyakini oleh manusia. Manusia yang telah berilmu amat 

payah buat digeserkan oleh sesamanya manusia kepada sesuatu pendirian yang 

tidak berdasar ilmiyah, bahwa Allah itu adalah Esa, adalah puncak segala ilmu 

dan hikmat. Satu waktu seorang anak yang setia kepada kedua orang tuanya buat 

mengubah pendirian yang telah diyakini. Sekarang terjadi ibu-bapak yang wajib 

dihormati itu sendiri yang mengajak agar menukar ilmu dengan kebodohan, 

manukar Tauhid dengan Syirik. Tegas-tegas dalam ayat ini Allah memberikan 

Pedoman: “janganlah engkau ikuti keduanya”.Tentu timbul pertanyaan, apakah 

dengan demikan si anak mendurhaka kepada orang tuanya? 
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“Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan sepatutny”. Artinya ialah 

bahwa keduanya selalu dihormati, disayangi, dicintai dengan sepatutnya, dengan 

yang ma‟ruf. Jangan mereka dicaci dan dihina, melainkan tunjukkan saja bahwa 

dalam hal aqidah memang berbeda aqidah engkau dengan aqidah beliau. Kalau 

mereka sudah tua asuh jugalah mereka dengan baik. Tunjukan bahwa seorang 

Muslim adalah seorang budiman Tulen.
56

 

Menurut Tapsir Ibnu katsir bahwasannya di dalam ayat ini terdapat 

perintah untuk masih berbakti  kepada kedua orang tua dalam ayat ini Allah 

berfirman “Dan jika keduanya memaksamu utuk mempersekutukan dengan-Ku 

sesuatu yang tidak ada pengetahunmu tentang itu, maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya”. Yaitu, jika keduanya begitu antusias untuk memaksakan 

agamanya, maka janganlah engkau menerimanya dan hal itu pun tidak boleh 

menghalangimu berbuat baik kepada keduanya didunaia secara ma‟ruf, yaitu 

secara baik kepada keduanya. Selain anak mengetahui bahwa dia harus 

mempunyai akidah yang kuat, dia juga harus mengedepankan kebaikan kepada 

kedua orang tua selama dalam kebaikan. Mengenai hal ini, Ibnu Katsîr dalam 

tafsirnya mengutip pendapat al-Thabrani dalam kitab Kitab al-`Usyrah sebagai 

berikut: 

Artinya: Thabrani berkata dalam Kitab al-`Usyrah: meriwayatkan kepada kami 

Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, menceritakan 

kepada kami Ahmad bin Ayyub bin Rasyid menceritakan kepada kami 

Maslamah bin `Alqamah dari Daud bin Abu Hind dari Abu Usman al-

Nahdi bahwa Sa`ad bin Malik berkata: ayat [Dan jika keduanya (orang 
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tua) memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku (Allah Swt) 

dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti  keduanya diturunkan  berkenaan  denganku.  

Dahulu aku seorang laki-laki yang berbakti kepada ibuku. Setelah 

masuk Islam, ibuku berkata: hai Sa`ad, apa yang ku lihat padamu telah 

mengubahmu. Kamu harus meninggalkan agamamu ini atau aku tidak 

akan makan dan minum hingga aku mati. Lalu kamu dipermalukan 

karenanya dan dikatakan, hai pembunuh ibu. Aku menjawab: hai ibu, 

jangan lakukan itu. Sungguh aku tidak akan meninggalkan   agamaku   

ini   karena   apapun.   Selama   sehari semalam, dia (ibu) tidak makan 

sehingga dia menjadi letih. Tindakannya ini berlanjut hingga tiga hari 

sehingga tubuhnya menjadi  letih  sekali.  Setelah  aku  melihatnya  

demikian,  aku berkata:  hai  ibuku,  ketahuilah.  Demi  Allah  Swt,  jika  

engkau punya seratus nyawa lalu kamu menghembuskannya satu 

demi satu maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena 

apapun. Engkau dapat maupun tidak sesuai dengan kehendakmu. 

Akhirnya dia pun makan.
57

 

 

4. Surat Luqman ayat 16 

a. Ayat 16 

                        

                     

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”.(Q.S Luqman:16) 

 

b. Tafsir Ayat 16 

Menurut tafsir al-misbah bahwanasannya ayat ini melanjutkan wasiat 

luqman kepada anaknya. Kali ini, yang diuraikan adalah kedalaman ilmu Allah 

swt, yang diisyaratkan pula oleh penutup ayat lalu dengan pernyataan-Nya: 
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“maka Ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. Luqman 

berkata: “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan baik buruk 

walau seberat biji sawi, dan berada pada tempat yang paling tersembunyi, 

misalnya dalam batu karang kecil, sesempit dan sekokoh apapun batu itu, atau di 

langit yang demikan luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi yang sedemikan 

dalam di mana pun keberadaannya niscaya Allah akan mendatangkannya lalu 

memperhitungkan dan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus 

menjangkau segala sesuatu lagi Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak 

satupun luput darinya.
58

  

Didalam Tafsir al-azhar “Wahai anakku! Jika ada sesuatu”. Yang 

dimaksud ialah sesuatu amalan, sesuatu amal dan usaha, sesuatu jasa kebajikan: 

“sebesar biji sawi dari dalam batu”. Biji sawi adalah amat halus. Kalu biji sawi 

terletak didalam batu sehingga tersembunyi, tidak ada orang lain yang namapak: 

“ataupun di semua langit”. Terletak jauh di salah satu daripada langit yang tujuh 

tingkat “ataupun di bumi”.  Tersembunyi entah di mana. Tidak ada orang yang 

tahu, tidak ada orang yang perduli, karena sebesar biji sawi sangatlah halusnya; 

“niscaya Allah akan mendatangkannya”. Maka amalan yang kecil sebesar biji 

sawi itu, yang jauh tersembunyi di dalam batu, sehingga tidak aka nada orang 

yang melihatnya ataupun mengetahuinya. Bahkan entah jauh lagi terletaknya di 

salah satu langit yang tujuh tingkat, di muka bumi yang mengandung lima benua 

dan lautan besar, manusia, manusia tidak tahu, namun Allah tahu juga. Sebab Dia 
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yang empunya, Dia Yang Maha Mengetahui. Sebab itu jika berbuat baik 

janganlah semata-mata ingin hendak diketahui oleh manusia. Sebab tidaklah 

dapat semua manusia mengetahui emua amal usaha kita. Haraplah penghargaan 

daripada Allah sendiri yang akan dapat menilai dan menghargainya. 

“Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Luas”, sehingga tidak ada yang lepas dari 

perhitungan-Nya dan keadilan-Nya. “ Maha Teliti”. Sehingga sejak dari yang 

serba kasar dan besar sampai kepada yang serba halus dalam pengetahuan-Nya 

semua.
59

 

Menurut Tafsir Ibnu katsir bahwasannya di dalam ayat ini di wasiatkan 

kepada manusia agar manusia menjunjung tinggi dan mentauladaninya. Dia 

berkata: “Hai anakku sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji 

sawi”. Yaitu kezaliman dan kesalahan sekalipun seberat biji sawi. Firman Allah 

 Niscaya Allah akan mendatangkannya (pembalasannya)”‟ Allah akan“ ٌَْاِت ِبها اهلل

menghadirkannya pada hari kiamat ketika dia mendirikan timbangan keadilan 

serta balasannya. Jika kebaikan, maka kan dibalas dengan kebaikan dan jika 

keburukan akan dibalas dengan keburukan.
60

  

5. Surat Luqman ayat 17 

a. Ayat 17 
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Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah)”.(Q.S Luqman :17) 

 

b. Tafsir ayat 17 

Tafsir al-Misbah bahwasannya Luqman melanjutkan nasihatnya yang 

dapat menjamin kesinambungan Tauhid serta kehadiran Ilahi dalam kalbu sang 

anak. beliau berkata sambil tetap memanggilnya dengan panggilan mesra: Wahai 

anakku sayang, laksanakan sholat dengan sempurna syarat, rukun dan sunnah-

sunnahnya. Dan di samping engkau memperhatikan dirimu dan membentenginya 

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, kerena itu tabah dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpamu dalam melaksanakan aneka tugasmu. Sesungguhnya yang demikan 

itu yang sangat tinggi kedudukannya, dan jauh tingkatannya dalam kebaikan 

yakni Shalat, amr ma‟ruf dan nahi munkar dan kesabaran termasuk hal-hal yang 
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diperintahkan Allah agar diutamakan, sehingga tidak ada alasan untuk 

mengabaikannya.
61

 

Dalam tafsir al-Azhar bahwasannya luqman melanjutkan nasihatnya: 

“Wahai anakku! Dirikanlah sembahyang dan menyerulah berbuat yang ma‟ruf 

dan mencegahlah berbuat dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apapun 

yang menimpa engkau”. Inilah empat modal hidup yang diberikan Luqman 

kepada anaknya dan dibawakan menjadi modal pula bagi kita semua, di 

sampaikanlah oleh Muhammad kepada umatnya.
62

 

Untuk memperkuat pribadi dan meneguhkan hubungan dengan Allah, 

untuk memperdalam rasa syukur kepada Tuhan atas ni‟mat dan perlindungannya 

yang selalu kita terima, dirikanlah sholat. Dengan sholat kita melatih lidah, hati, 

dan seluruh anggota badan selalu ingat kepada Allah. Dalam agama kita Islam 

telah ditentukan bahwa wajib kita mengerjakan Sholat itu sekurang kurangnya 

lima kali sehari semalam, jangan kurang! Lebih boleh! Dapatlah kita hitungkan 

sendiri betapa besar kesannya kepada jiwa kalu nama Allah selalu jadi sebutan, 

Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, dengan merundukan badan ketika 

ruku, dengan menempelkan kening ketika sujud, dengan tegak yang lurus tidak 

melenggong ke kiri kanan, kita akan mendapatkan kekuatan pribadi, lahir dan 

batin, moral dan mental.
63
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Sudah jelaslah bahwa sholat berjamaah adalah 27 kali pahalanya daripada 

sholat sendiri. Bahkan di antara Ulama, sebagai Imam Ahmad bin Hanbal, 

mengatakan bahwa sholat wajib berjama‟ah, walaupun hanya dua orang. 

Menurut Imam Abu Hanifah, sholat hendaklah di masjid. Hikmatnya ialah agar 

pribadi jangan lepas dari masyarakat. Islam adalah agama untuk diri dan 

masyarakat, atau untuk diri dalam masyarakat. Maka apabila pribadi telah kuat 

krena ibadat, terutama tiang agama, yaitu sholat kemudian lakukanlah tugas 

selanjutnya yaitu berani menyeruhkan berbuat yang ma‟ruf. Ma‟ruf ialah 

perbuatan yang baik yang diterima baik oleh masyarakat. Berusahalah kamu 

menjadi pelopor dari perbuatan yang ma‟ruf itu. Orang yang telah teguh kokoh 

pribadinya kerena ibadat, terutama sholat, dia akan berani menyampaikan 

kebenaran kepada sesamanya manusia, sekedar ilmu dan kesanggupan yang ada 

padanya. Sekurang-kurangnya menyuruh kepada anak dan istri mengerjakan 

sholat. Sesudah itu hendaklah berani pula menegor mana perbuatan yang 

munkar, yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Berani mengatakan yang 

benar, walupun pahit. Apabila sudah berani menegor mana yang salah, mencegah 

yang mungkar, haruslah diketahui bahwa akan ada orang yang tidak senang 

ditegor. Atau memperbaiki masyarakat yang telah membeku dengan adat dan 

kebiasaan yang salah. Jika di tegor meraka marah! Untuk ini mesti tabah, mesti 

sabar. Ingatlah bahwa sekalian Rasul yang dikirim Allah Memberi bimbingan 
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kepada manusia, semuanya disakiti oleh kaumnya. Modal utama mereka ialah 

sabar.
64

  

Kemudian menurut Tafir Ibnu kasir Bawasnnya Luqman melajutkan 

nasihatnya berupa perintah, )آِقِم الَّصاَلَة ًَ  ,”Hai anakku, dirikanlah Sholat“ )ٌَا ُبَن

yaitu denan menegakan batasan-batasannya, melakukan fardu-fardunya dan 

menepatkan waktu-waktunya, kemudian )َوْأُمْرِباْلَمْعُرْوِف َواْنَه َعِن اْلمنَكِر( “Dan serulah 

manusia mengerjakan yang baik dan cegalah mereka dari perbuatan yang 

mungkar” sesuai dengan kemampuan dan kesungguhanmu. )َواْصِبْرَعَلى َماأَصاَبَك( 

“Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu”, dia mengetahui bahwa 

orang yang melakukan amar ma‟ruf dan nahi munkar pasti akan mendapatkan 

siksaan dari manusia, maka dia mempertahankannya untuk bersabar, dan firman-

Nya  sesungguhnya hal yang demikan itu termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah)”. Yaitu kesabaran atas siksaan manusia merupakan 

perkara-perkara yang wajib.
65
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BAB IV 

ANALISIS PEMBELAJARAN YANG TERKANDUNG DALAM  

SURAT LUQMAN AYAT 13 – 17 

 

A. Pembelajaran Dalam Surat Luqman 

 Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram 

dalam desain instruksional yang menciptakan proses interaksi antar sesama peserta 

didik, guru dengan peserta didik dan dengan sumber belajar. Pembelajaran bertujuan 

untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran 

siswa pada suatu lingkungan belajar. Sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari 

kegiatan belajar mengajar. Belajar menurut Nana Sudjana adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.  

 Dalam surat Luqman terdapat pembelajaran yang diberikan oleh Luqman 

kepada anaknya, kisah dimana Luqman memiliki seorang anak bernama Tsaran, 

namun Tsaran menempatkan sesuatu yang sangat Agung di tempat yang sangat 

buruk, yaitu dengan menyekutukan Allah atau yang disebut Syirik. Oleh karena itu, 

Luqman memberikan pembelajaran dengan cara menasihati   karna dengan 

nasehat ini Tsaran bisa kembali kejalan yang benar, kemudian didalam menasehati 

anaknya Luqman menggunakan panggilan sayangnya kepada  anaknya, yaitu dengan 

Kata  dalam bahasa arab kata  adalah berasal dari kata yang berarti anak 
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laki-laki, sedangkan menggambarkan  dalam kaedah bahasa arab adalah 

merupakan bentuk tasghir, dalam arti bahasa  berarti anak yang paling kecil, 

sedangkan dalam hal ini kata   diartikan wahai anakku, ini merupakan  panggilan 

sayang Luqman kepada anaknya  disaat ia mau memberikan pelajaran kepada 

anaknya agar yang ia sampaikan kepada anaknya bisa diterima dan diamalkannya. 

Menurut Drs. H. Syahminan Zaini perlu dicamkan terlebih dahulu ajaran Islam 

tentang perlakuan orang tua terhadap anaknya antara lain adalah sebagai berikut :  

1. Kasih Sayang  

2. Lemah Lembut  

3. Memberikan Kemerdekaan  

4. Memberikan Penghargaan  

5. Sesuai Dengan Perkembangan Dan Kebutuhan  

6. Mengarahkan Ke Masa Depan   

7. Berbicaralah Kepada Mereka selalu benar  

8. Disiplin 
66

 

 

 Kemudian Luqman melanjutkan dengan memberikan Pelajaran kepada 

anaknya antara lain sebagai berikut: 

1. Perintahkan untuk tidak mempersekutukan Allah (Siyrik). 

                       

          

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
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mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman:13) 

 

Pada ayat 13 ini lah Luqman mengawali nasihatnya kepada anaknya, 

nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik/persekutuan Allah. 

Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan. Bahwa 

redaksi pesannya berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk menekan 

perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. 

Memang menyingkarkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan. 

a. Pengertian syirik 

 Dari segi bahasa artinya mempersekutukan, secara istilah adalah perbuatan 

yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
67

 Orang yang melakukan 

syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap 

makhluk (manusia maupun benda) yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan 

kepada Allah seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, 

meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang 

tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah SWT. 

 Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang 

dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah SWT 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni  segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 

yang  dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 

Maka sungguh  ia telah berbuat dosa yang besar”. (Q.S. An-

Nisa: 48). 

b. Macam-macam Syirik 

 Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya yaitu: 

1) Syirik Akbar (Syirik Jali) 

 Syirik Akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. 

yakni perbuatan kepada tuhan-tuhan selain Allah atau baik tuhan yang berbentuk 

berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia 

dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk ghaib seperti setan, 

jin dan malaikat.  

2) Syirik Asghar (Syirik Khafi) 

 Syirik Asghar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang 

diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik asghar 

dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera 

bertaubat.
68

 

Syirik asghar terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Syirik Zahir (Nyata) 

Syirik zahir merupakan syirik kecil dalam bentuk perbuatan Contohnya: 
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1) Memakai Azimat.
69

  

 Memakai azimat termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur 

meminta atau mengharapkan sesuatu kepada kekuatan lain selain Allah. 

Sabda rasulullah SAW:      

 

Artinya: “Barangsiapa menggantungkan azimat, maka dia telah 

berbuat  syirik”. (HR. Ahmad). 

 

 

2) Dukun dan Tenung 

 Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal yang 

ghaib pada masa datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri 

manusia. Adapun tukang tenung adalah nama lain dari peramal atau dukun, 

atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan 

melakukan hal-hal yang ghaib, baik dengan bantuan jin atau setan, ataupun 

dengan membaca garis tangan. Dalam sebuah hadits diterangkan: 
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Artinya: “Dari Wailah bin Asqa‟i ra berkata: aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa datang kepada tukang 

tenung lalu menanyakan tentang sesuatu, maka terhalanglah 

tobatnya selama empat puluh hari. Dan bila mempercayai 

perkataan tukang tenung itu, maka kafirlah ia”. (HR. 

Thabrani). 

3) Riya 

 Riya adalah beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin 

dipuji atau dilihat orang. Riya termasuk syirik, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW: 

Artinya: “Sesuatu yang amat aku takuti yang akan menimpa kamu 

ialah syirik kecil. Nabi ditanya tentang hal ini, maka beliau 

menjawab, ialah Riya”. (HR. Ahmad).
70

 

4) Bersumpah dengan nama selain Allah.
71

 

 Sabda rasulullah SAW:     
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Artinya: “Dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama 

Allah,  maka dia telah kufur atau syirik”. (HR. 

Tirmidzi) 

 

5) Mantera 

 Mantera yaitu mengucapkan kata-kata atau gumam-gumam yang 

dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan, bahwa kata-kata atau 

gumam-gumam itu dapat menolak kejahatan atau bala dengan bantuan jin. 

Sabda rasulullah SAW:     

 ٕ

 Artinya: ”Sesungguhnya mantera, azimat dan guna-guna itu adalah 

   perbuatan syirik”. (HR. Ibnu Hibban) 

b. Syirik Andaad (Syirik Samar) 

  Syirik Andaad merupakan syirik kecil dalam bentuk ucapan. 

Sebagaimana dalam Firman Allah  

                

           

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu 

dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari 
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langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu 

Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu 

mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah:22) 

 

Menurut muhammad bin Ishak, dari Ibnu Abbas Mengenai firman-

Nya, )َفاَلَتْجَعُلْىِللِه َاْنَداًداَوَاْنُتْم َتْعَلُمْىَّن( “Karena itu, janganlah kalian mengadakan 

tandingan-tandingan bagi Allah”, Artinya, janganlah kalian menyekutukan-

Nya dengan mengadakan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberikan 

mudharat maupun manfaat, sedangkan kalian mengetahui bahwa tiada Ilah 

yang hak bagi kalian selain Dia yang memberikan  rizki kepada kalian. Dan 

kalian juga mengetahui bahwa yang diserukan kepada kalian oleh Rasulullah 

SAW untuk diesakan adalah Rabb yang haq dan tidak diragukan lagi. 

Demikian juga yang dikatakan Qatadah.  

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, mengenai firman 

Allah SWT. )َفاَلَتْجَعُلْىِللِه َاْنَداًد( “Karena itu janganlah kamu mengadakan 

tandingan-tandingan bagi Allah”, al-Andaad  berarti syirik yang lebih samar 

dari pada semut melata di atas batu hitam pada kegelapan malam. Termasuk 

menjadikan andaad bagi Allah adalah ucapan”, Demi Allah dan demi 

hidupmu serta hidupku, hai fulan.
72

 Hadist disebutkan: 

Artinya: “Janganlah engkau menjadikan si fulan (sebagai sekutu bagi 

Allah) dalam ucapan-ucapan tersebut. Semua ucapan ini 

adalah perbuatan syirik”.(H.R Ibnu Abi Hatim)   

 

c. Bahaya Syirik 

                                                             
 

72
 Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i,2004),h.80  



 

59 
 

1. Sulit menerima kebenaran. Firman Allah SWT: 

         

 

Artinya: “Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, 

penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan 

mendapat adzab yang berat”. (QS. Al-Baqarah: 7). 

  Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran baik yang 

datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, ketertutupan hati 

orang syirik itu lantaran dari sifat kesombongan dan penentangannya terhadap 

kebenaran yang disampaikan kepadanya. Orang-orang syirik yang mendustakan 

ayat-ayat Allah dideri peringatan atau tudak sama saja bagi mereka, karena hati 

mereka buta. 

2. Munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah SWT: 

 

         

 

Artiya:“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah 

penyakitnya itu, dan mereka mendapat adzab yang pedih, 

karena mereka berdusta”.(QS. Al-Baqarah: 10).  

  Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah 

perasaan bimbang dan ragu (syak), kegoncangan batin seperti inilah yang 

menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang, merasa tidak 

puas dengan harta, jabatan yang mereka miliki. 

3. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara.  
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  Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik 

sifatnya sementara, di akhirat kelah akan mendapatkan siksa yang pedih. 

Meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, 

lebih-lebih jika mereka kaya, bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan 

dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. 

4. Amalan dan harta yang yang dinafkahkan sia-sia.  

  Amalan yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia (tidak 

diberi pahala oleh Allah), apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan 

untuk menebus siksa di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah SWT: 

            

        

  

Artinya: “Perumpaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan 

dunia ini, ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin 

yang menimpa tanaman (milik) suatu kaum yang menzalimi 

diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi 

mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri”. (QS. Ali 

Imran: 117). 

 

5. Orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk.  

 Allah menilai orang-orang musyrik dengan penilaian yang sangat 

rendah. Orang-orang musyrik itu seperti binatang ternak, bahkan mereka 

lebih rendah dan sesat daripada binatang. 

6. Menjadi musuh Allah.  
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 Perbuatan musyrik menyebabkan murka Allah SWT, sebagaimana 

firman Allah: 

    

 
Artinya: “maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir”. 

  (QS. Al-Baqarah: 98). 

 

7. Dijanjikan masuk keneraka jahannam.
73

 

Allah menerangkan dalam firman-Nya: 

         

             

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan 

orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka 

Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah 
seburuk-buruk makhluk”.(Q.S. Al-Bayyinah:6) 

 

d. Hikmah Menghindari Perbuatan Syirik 

  Seseorang yang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan syirik 

memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata, antara lain: 

1) Mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. 

2) Membuat manusia menjadi suci dan benar. 

3) Memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, tidak mempunyai 

hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya 

iman. 

4) Tidak mudah putua asa dengan keadaan yang dihadapi. 
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5) Menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Dalam hubungan ini ada dua 

hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu takut mati, dan 

pemikiran yang menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat 

mencabut nyawanya. 

6) Mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, 

dengki, dan iri hati. 

7) Menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah.
74

 

 

 

 

2. Printah Berbakti kepada Kedua orang tua. 

                           

                         

               

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". dan Kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; 

ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu” . (QS. Luqman:13-14) 
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 Luqman Al-Hakim menasehati anaknya agar berbuat baik kepada kedua ibu 

bapaknya agar sang anak menjadi sebaik-baik pembantu dan pembela bagi keduanya, 

oleh karena itu kita sebagai anak hendaklah jahui perkara-perkara berikut ini. 

1. Tidak boleh memberatkan ibu bapak dengan berbagai macam permintaan. 

2. Tidak boleh menyusahkan keduanya  

3. Tidak boleh menentang, membantah dan seombong kepada keduanya. 

4. Tidak membebankan kedaunya dengan pekerjaan yang tidak patut. 

5. Tidak boleh mencaci, membentak dan mengutuk keduanya. 

 

 Malah sebaliknya anak-anak hendaklah berusahaagar menjadi rahmat 

penyelamat pengobat hati penenang jiwa bagi ibu bapaknya. 

 

a. Kedudukan berbuat baik kepda kedua orang tua. 

 Mengapa nasihat berbuat baik kepada kedua orang tua dietakan setalah 

nasihat bertauhid kepada Allah, ini Karena pengorbanan ibu bapak terhadap anaknya 

terlalu banyak seperti: 

1) Ibu bapak tidak tidur malam dan menahan ngantuk demi menjaga anaknya. 

2) Berapa besar penderitaan dan siksaan hidup yang ditanggung oleh keduanya 

demi kepentingan anaknya. 

3) Betapa banyak perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh 

keduanya. 

 

b. Kedudukan kedua orang tua disisi Allah 

 Kedua orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi disisi Alah, oleh karena 

itu nasihat berbuat baik terhadap keduanya diletakan setelah nasihat agar tidak 

menyekutukan Allah Allah saw. kerna Allah mengetahui apa yang telah keduanya 

kerjakan dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh keduanya.  
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 Ketahuilah bahwa kedua ibu bapak telah mengorbankan seluruh hidupnya 

demi anak-anaknya. Dan ramai pula para ibu yang menemui ajal disebabkan 

melahirkan anaknya. maka oleh karena itulah Allah swt berfirman: 

                               

                          

                            

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 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik 

aku waktu kecil".(QS. Al-Isra:33-34) 

 

3. Sadar akan pengawasan Allah 

        

       

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. Yang dimaksud dengan Allah Maha 

Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimana 

kecilnya.(QS. Luqman:16) 
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 Ketahuilah bahwa Allah swt itu maha mengetahui, maha melihat dan maha 

mendengar terhadap apa saja yang dibuat oleh manusia dan apa saja yang 

disembunyikannya. Allah maha kuasa dan menampakkan perkara yang 

disembunyikan oleh manusia walau sekecil dan sehalus apa sekalipun. Walupun 

perkara itu sebesar biji sawi yang sangat kecil dan bahkan sejuta kali lebih kecil dari 

itu Allah mengetahi nya. 

 Sepandai-pandai manusia menyembunyikan apa yang ia buat di tempat yang 

tersembunyi kemudian dimasukkannya benda itu di dalam sebuah batu dan batu itu 

dibenamkan pula di suatu tepat di langit atau jauh ke dalam perut bumi, maka Allah 

swt dengan ilmu dan kekuasaan-Nya mampu mengeluarkan dan menapakkan apa 

yang disampaikan oleh orang itu. Allah berfirman: 

      

    

Artinya: “…tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada 

di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil 

dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang 

nyata (Lauh Mahfuzh)",  (QS. Saba ayat: 3) 

 

4. Perintah Mendirikan Shalat  

       

 Artinya:  “Hai anakku, dirikanlah shalat”.(QS. Luqman ayat: 17) 
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 Dalam ayat ini Luqman Luqman melanjutkan nasihatnya dengan 

memerintahkan kepada anaknya utntuk selalu melaksanakan shalat dengan sempurna 

syarat, rukun dan sunah-sunahnya. 
75

 

a. Pengertian Shalat 

 Shalat dalam arti etimologi adalah doa, sedangkan secara terminologi shalat 

adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali, takbir dan di akihiri 

dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Shalat ialah berharap hati kepada Allah 

sebagai ibadah, yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun 

perempuan, berupa perkataan perbuatan berdasarkan syarat-syarat dan rukun tertentu 

yang dimulai dengan “ takbir” dan di akhiri dengan “salam”.
76

 

 Shalat merupakan salah satu Jenis kewajiban yang menduduki peringkat 

kedua dalam rukun Islam, yaitu setelah umat Islam Bersyahadat, menyatakan diri 

bahwa Allah adalah tuhan yang Maha Esa yang hanya kepada dia, umat Islam 

menyembah dan meminta pertolongan, serta bersaksi bahwa Muhammad SAW. 

Adalah utusan Allah SWT. Kewajiban shalat di berikan kepada Nabi Muhammad  

SAW. Melalui perjalanan luar biasayang tidak akan mampu dilakukan oleh semua 

makhluk Allah. Isra‟ dan Mi‟raj adalah perjalanan khusus untuk menemui Allah, 

yaitu perjalanan Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsha, yang 
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dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul-Muntaha.
77

 Allah SWT. Berfirman dalam 

surat Al-Isra‟ ayat pertama, sebagai berikut: 

                       

                                 

 

Artinya: “Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya 

pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil 

Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnyaagar Kami 

perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) 

kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui”.(Q.S Al-Isra‟:1) 

 

 

 

b. Hukum dan waktu melaksanakan shalat  

 Ibadah shalat merupakan satu-satunya ibadah yang perintahnya di terima Nabi 

Muhammad saw, langsung dari Allah swt pada peristiwa Isra‟ dan Mi‟raj, yang 

dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam. Ibadah shalat ini kemudian menjadi 

inti ibadah sekaligus identitas keberagamaan umat Islam. Adapun yang menjadi dasar 

pelaksanaan ibadah shalat yang merupakan identitas seorang muslim yang beeriman 

kepada Allah swt didalam firman: 

           

 

Artinya: “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 

hak) selain Aku,Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat 

untuk mengingat aku”. (Q.S  Taha: 20)  
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Selanjutnya dalam firman-Nya yang lain : 

 

          

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang 
Kami anugerahkan kepada mereka”.(Q.S Al-Baqarah: 2) 

     

       

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan 

mungkar.dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 

lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S 

Al-Ankabut: 29) 

 Ayat-ayat yang menjadi dasar shalat di atas, di kuatkan lagi dengan beberapa 

keterangan hadits Nabi Muhammad saw, yang artinya: 

Artinya:“Di riwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar 

bin Al-Khaththab ra bahwa dia berkata, “Aku telah 

mendengar Rasulullah saw bersabda, „Islam itu dibangun di 

atas lima (dasar), yaitu kesaksian (syahadat) bahwa tidak 

ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan 

bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah 

dan puasa Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
78

 

 Itulah beberapa ayat Al-qur‟an dan Hadits yang menjadi dasar hukum  

pelaksanakan ibadah shalat bagi umat muslim, yakni ibadah shalat lima waktu yaitu 

isya, shubuh, ashar dan maghrib, yang pelaksanakannya telah ditentukan waktunya,  

sebagaimana firman Allah swt: 
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Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di 

waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa 

aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). 

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman”. (Q.S An-Nisa: 

103) 

 Ayat tersebut menetapkan bahwa shalat dilaksanakan sesuai dengan  waktu-

waktu yang telah ditetapkan. Shalat yang lima waktu, memiliki lima waktu yang 

tertentu. Dalam Al-Qur‟an surat Hud ayat 114 Allah menegaskan sebagai berikut:  

                      

        

Artinya: “dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi 

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. 

Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”.    (Q.S 

Huud: 114) 

 Dalam ayat tersebut terdapat ketentuan waktu shalat, yaitu: 

1) Tharfin-nahar, yaitu Pagi dan petang 

2) Zulfal-lail, Permulaan malam. 

  Demikian pula, dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat 78  sebagai 

berikut: 
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Artinya: “dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai 

gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. 

Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. 

(Q.S. Al-Isra‟: 78) 

Ayat tersebut menetapkan waktu shalat wajib dengan beberapa waktu tertentu: 

1) Dulukus-syams. Yaitu ketika tergelincir matahari. 

2) Ghasakul-lail.Gelap malam (terbenam matahari); dan  

3) Fajar. Waktu subuh. 

 

Agar lebih sistematis, waktu-waktu sholat wajib  adalah sebagai berikut: 

1) Zhuhur: awal waktunya setelah condong matahari dari pertengahan langit. 

Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjanganya 

dengan sesuatu itu. 

2) Ashar: waktunya mulai dari habisnya waktu zhuhur, sampai terbenamnya 

matahari, 

3) Maghrib: waktunya yang terbenamnya matahari sampai hilangnya  syafaq 

(awan senja) merah. 

4) Isya: waktunya dari mulai terbenam syafaq (awan senja) hingga terbit fajar 

5) Subuh: waktunya dari terbit fajar shidiq, hingga terbit matahari.
79

 

 

 Pelaksanaan ibadah shalat yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam 

(tujuh belas raka‟at) ini, merupakan kewajiban atau Fardhu „Ain yang harus 

dilaksanakan oleh setiap muslim, terutama yang sudah mengerti (baligh) dan 

memenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian ibadah shalat lima waktu 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakannya tegasnya jika 

meninggalkan yakni berdosa. 

c. Rukun dan Syarat-syarat shalat 

1) Rukun shalat 

a) niat. 
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b) Berdiri bagi yang mampu 

c) Takbiratul ihram 

d) Membaca surat fatihah 

e) Ruku serta tuma‟ninah ( diam sebentar) 

f) I‟tidal serta tuma‟ninah (diam sebentar) 

g) Sujud dua kali serta tuma‟ninah 

h) Duduk diantara dua sujud serta tuma‟ninah 

i) Duduk akhir 

j) Membaca tasyahud akhir 

k) Membaca salawat atas nabi Muhammad SAW 

l) Memberi salam 

 

2) Syarat-syarat shalat 

a) Syarat-syarat wajibnya shalat. 

1) Islam. 

2) Berakal. 

3) Baligh. 

4) Waktunya telah tiba. 

5) Suci dari  haid (kotoran) dan nifas.
80

 

6) Telah sampai dakwah. 

7)  Melihat atau mendengar. 

8) Jaga.
81

 

b) Syarat-syarat sahnya shalat 

1) Suci dari hadas besar
82

 dan hadas kecil
83

. 

2) Menutup aurat. 

3) Menghadap kiblat.
84

 

4) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. 

5) Mengetahui masuknya waktu shalat.
85

 

d. Kedudukan Shalat 
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1) Shalat sebagai tiang agama. 

2) Shalat kewajiban umat islam yang ditetapkan secara langsung melalui 

pristiwa isra‟ dan Mi‟raj. 

3) Shalat merupakan kewajiban umat Islam yang pertama akan dihisab dihari 

kiamat. 

4) Shalat merupakan amalan paling utama di antara amalan-amalan lain dalam 

Islam. 

5) perbedaan anatara muslim dengan kafir terletak pada shalatnya.
86

 

 

5. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

          

Artinya: “dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah 

(mereka) dari perbuatan yang mungkar”.(QS. Luqman ayat:17) 

 

 

a. Pengertian Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 

 Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai amar ma‟ruf dan nahi mungkar, 

maka terlebih dahulu kita akan berbicara mengenai definisi amar ma‟ruf dan nahi 

mungkar. 

 Makna ma‟ruf secara bahasa kebanyakannya berputar di atas makna semua 

perkara yang diketahui dan dimaklumi oleh manusia satu dengan yang lainnya dan 

mereka tidak mengingkarinya. Adapun secara istilah, ma‟ruf bermakna semua 

perkara yang diketahui, diperintahkan, dan dipuji pelakunya oleh syari‟at, maka 

masuk di dalamnya semua bentuk ketaatan, dan yang paling utamanya adalah 

beriman kepada Allah Ta‟ala dan mentauhidkan-Nya.
87

  Yang dimaksud amar ma‟ruf 
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adalah ketika engkau memerintahkan orang lain untuk bertahuid kepada Allah, 

menaati-Nya, bertaqarrub kepada-Nya, berbuat baik kepada sesama manusia, sesuai 

dengan jalan fitrah dan kemaslahatan.
88

 

 Mungkar secara bahasa, maka maknanya kebanyakan berputar di atas makna 

semua perkara yang tidak diketahui dan tidak diakui oleh manusia dan mereka 

mengingkarinya. Adapun secara istilah, mungkar adalah semua perkara yang 

diingkari, dilarang, dicela, dan dicela pelakunya oleh syari‟at, maka masuk di 

dalamnya semua bentuk maksiat dan bid‟ah, dan yang paling jeleknya adalah 

kesyirikan kepada Allah ‟Azza wa Jalla, mengikari keesaan-Nya dalam peribadahan 

atau ketuhanan-Nya atau pada nama-nama dan sifat-sifat-Nya. 

 Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan Amar 

Ma‟ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma‟ruf merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak 

yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal 

yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan 

dan kemampuan melakukannya. Bahkan Allah swt beserta RasulNya mengancam 

dengan sangat keras bagi siapa yang tidak melaksanakannya sementara ia mempunyai 

kemampuan dan kewenangan dalam hal tersebut.
89

 

 Ketahuilah bahwa amar ma‟ruf nahi munkar termasuk Ushul Ad-Din, dengan 

dicapai tujuan perutusan (bi;tsah) para nabi. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT 

dalam surah Ali-Imran: 104.  
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Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf 

dan mencegah dari yang munkar dan merekalah termasuk 

orang-orang yang beruntung”.(Q.S. Ali-Imran: 104) 

 

 Dan dalam Surah Ali Imran: 110 

 

           

 

Artinya:“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia,  menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah 

dari yang  munkar.”  (Q.S. Ali-Imran: 110) 

b. Manfaat Melakukan Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 

 Ada beberapa manfaat bila amar ma‟ruf dan nahi munkar ditegakkan: 

1) Kita akan menjadi bagian dari orang-orang mukmin. 

2)  Segala kebaikan akan diberikan siapa saja yang melakukan aksi amar ma‟ruf 

nahi munkar, yaitu, orang-orang yang lahir dari umat terbaik (umat muslim). 

3) Kita akan menjadi orang-orang yang shaleh. 

4) Kita akan mendapatkan keselamatan apabila kita mencegah perbuatan buruk 

(munkar). 

5) Kita akan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. 

6)  Allah akan memberikan rahmat dan karunianya kepada kaum tersebut, 

sehingga tercipta kerukunan, kedamaian dan ketentraman. 

7) Akan dijauhkan dari Azab Allah. 

8)  Ilmu yang dibawa oleh para ulama (sebagai pewaris para nabi) akan terjaga 

dengan baik, sehingga dijauhkan dari kesesatan dalam menuntut ilmu, yaitu 

niat/motivasi yang salah dan belajar pada orang yang salah. Dengan 

terjaganya para ulama yang sholeh, maka akan lahirlah umara (penguasa) 

yang baik dan mampu memimpin umatnya dengan adil.
90
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 Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini kema‟rufan telah digerus oleh derasnya 

arus kemunkaran. Hal ini terjadi karena kemunkaran telah dibungkus dengan 

performa yang menarik, sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat mampu 

menikmatinya. Begitu mudahnya kemunkaran sudah masuk dalam celah-celah sempit 

dalam rumah melalui media cetak dan elektronik, yang setiap hari dikonsumsi oleh 

masyarakat. Tentu ini sangat berbahaya, karena kemunkaran/kebathilan yang secara 

terus-menerus disuguhkan dan diinformasikan, apalagi didesain dengan performa 

yang menarik, maka sangat mungkin kemunkaran itu akan dianggap sebagai kebaikan 

dan kemudian dijadikan sebagai kebiasaan. 

 Untuk menghadang arus kemunkaran ini diperlukan benteng yang kokoh, 

yaitu dari diri kaum muslim sendiri yang harus sadar akan tugas dan kewajibannya 

sebagai hamba Allah. Kesadaran inilah yang akan mengantarkannya untuk menjadi 

seorang yang muttaqin, dan mampu menjalankan amar ma‟ruf nahi munkar dengan 

baik. 

 Ketika kita ingin menyelamatkan umat secara keseluruhan dari bahaya 

kemunkaran, maka hendaklah dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Dan jika 

Allah dan Rasul Nya telah memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas, maka 

sebagai seorang muslim yang taat sudah sepatutnya untuk berucap sami‟na wa 

atho‟na. 

6) Perintah Bersabar 
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 Artinya:  ”dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu”.(QS. Luqman 

ayat: 17) 

a. Pengertian Sabar 

 Asal arti sabar adalah menahan dan mencegah. Semua orang yang  menahan 

sesuatu, sesungguhnya ia telah bersabar atasnya. Sabar adalah lwan kata dari 

mengeluh. Menyangkut hal ini Allah berfirman ketika menggambarkan ucapan 

penghuni neraka: 

       

 

Artinya: ”sama saja bagi kita, Apakah kita mengeluh ataukah 

bersabar. sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk 

melarikan diri".(Q.S. Ibrahim:21)
91

 

 Kata sabar berasal dari kata ) ( mempunyai artinya 

bersabar, tabah hati, berani.
92

 Ia juga dari bahsa Arab yang berupa isim masdar dari 

kata  yang berarti  
93

yang berarti menahan. Selanjutnya 

dijelaskan setiap orang yang  menahan terhadap sesuatu dinamakan sebagai sabar.

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia  sabar diartikan tahan menghadapi 
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cobaan, tidak lekas marah, putus asa atau patah hati dalam hal ini sabar sama halnya 

dengan tabah.
94

 

 Dalam perbincangan keseharian terdapat kata kerja ”bersabar”, yang artinya 

bersikap tenang, baik pikiran maupun perasaan. Misalnya untuk menunjukan 

ketenangan perasaan ketika menghadapi musibah yang dialami seseorang. Dalam 

bahasa arab orang sabar disebut as sabir, sedang dalam bahasa indonesia disebut 

dengan ‟penyebar‟. Dalam bentuk masdar, kata sabar adalah sabran sedang dalam 

bahasa indonesia disebut dengan kesabaran, yaitu suasana hati maupun pikiran dalam 

menghadai cobaan.  

 Sabar menurut syariat adalah menahan diri atas tiga perkara: pertama, sabar 

dalam menaati Allah, kedua, sabar dari hal-hal yang Allah haramkan, dan ketiga, 

sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan.
95

 

 Menurut Yunahar Ilyas sabar berarti menahan segala sesuatu dari apa-apa 

yang dibenci Allah atau tabah dalam menerima segala keputusannya dan berserah diri 

kepada-Nya.
96

 Segala sesuatu yang dibenci Allah adalah berupa larangan-

larangannya. Dan hal itu tidak selamanya tidak disukai manusia, seperti tidak 

bergujing (gibah), zina, hasad dan sebagainya. Segla sesutu yang diharamkan oleh 

Allah tersebut pada umumnya, malah berupa kecendrungan insting manusia yang 

banyak disukai. Oleh karna itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menahan 

(bersabar) terhadap kecendrungan-kecendrungan tersebut.  
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 Sabar juga dapat diartikan sebagai penahanan diri dalam rangka menanggung 

suatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diingini maupun dalam 

bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi.
97

 

b. Kedudukan Sabar 

 Sabar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya ayat al-Qur‟an yang menunjukan printah atau pelajaran 

yang diambil dari sikap sabar. Setidaknya terdapat 103 kali kata yang disebutkan 

dalam al-Qur‟an baik dalam bentuk fi‟il (kata kerja) maupun ism (kata benda), Allah 

berfirman dalam surat Al-Baqarah 153: 

                         

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar”. (Q.S. Al-Baqarah: 153)
98

 
 

 Sabar dalam ajaran Islam diumpamakan oleh Rasulullah seperti cahaya, 

karena dengan cahaya ini, seseorang akan menyingkapkan kegelapan, sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan oleh muslim: ”..Dan kesabaran merupakan cahaya yang 

terang”. Sehingga dalam hadits lainnya, Rasulullah bersabda:  ”dan tidaklah 

seseorang diberi suatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada 

kesabaran”(mutafaqunalaih).
99
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 Bersabar adalah karakter yang harus dipunyai oleh orang yang beriman. 

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:  

Artinya: ”Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala 

perkaranya adalah baik, jika ia mendapatkan  kenikmatan, ia 

bersyukur karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut adalah memang 

baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar 

karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut adalah baik baginya.”(HR 

Muslim).
100

 

 

 Sabar adalah karakter yang dipunyai oleh para Rasul. Hampir semua kisah 

Nabi dan Rasul dalam Islam diuji dengan kesabran. Nabi Ibrahim diuji dengan 

perintah untuk menyembelih Ismail, Nabi Nuh diuji dengan kaumnya yang 

pembangkang, Nabi Yusuf diuji dengan penjara, Nabi Musa diuji dengan Firaun, dan 

seterusnya   

c. Keutamaan Sabar 

1. Orang yang sabar akan senantiasa bersma-sama Allah. 

2. Allah memberikan apresiasi predikat taqwa kepada orang-orang yang 

bersabar dalam menghadapi ujian Allah. 

              

   

Artinya: ”,..dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 

dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. 

(Q.S. Al-Baqarah: 177) 
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3. Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih 

baik dan tanpa batas. 

          

   
Artinya: “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 

dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. (Q.S. Az-Zummar:10) 

 

4. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira. 

                  

                   

Artinya: “dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar”.(Q.S. Al-Baqarah:155) 

 
5. Allah memberitakan bahwa orang-orang yang sabar adalah orang-orang 

yang mulia. 

    

 

Artinya: “Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya 

(perbuatan ) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diutamakan”. (Q.S. Asy Syuura: 43) 
 

6. Berita gembira dari Allah bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang 

dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat dari ayat-ayat 

Allah. 
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 Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan 

membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): 

"Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang 

benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah". 

sesunguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi Setiap orang penyabar dan banyak 

bersyukur”. (Q.S. Ibrahim:5) 

 

 

 
 

B. Metode pembelajaran yang terdapat dalam surat Luqman Ayat 13-17 

  

1. Metode Pembelajaran Keteladanan atau Qudwah Hasanah 

 Metode keteladanan merupakan metode yang sangat penting dalam mendidik 

anak yang utama. Makna keteladanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa "keteladan adalah (perbuatan atau  barang)  yang  patut  ditiru  dan 

dicontoh". Menurut  Raghib al- Asfahani dalam kitab Mufradat Alfadz al-Qur`an 

menyebutkan bahwa al-uswah dan al-iswah sebagaimana al-qudwah dan al-

qidwah berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain 

apakah dalam kebaikan, kejahatan, kejelekan atau kemurtadan. 

 Menurut  Ahmad  `Izzuddin al-Bâyûni dalam kitab Minhâj al- Tarbiyyah 

al-Shâlihah mengungkapkan bahwa yang paling penting dalam mendidik anak 

adalah agar orang tua menjadi uswah hasanah dan teladan bagi anak-anaknya dalam 



 

82 
 

berbagai hal seperti perkataan, perbuatan dan akhlak mulia karena setiap apa yang 

diucapkan dan dilakukan orang tua kepada anak akan menjadi didikan anak.
101

 

 Nilai yang terdapat dalam surat Luqman ayat ke-13 yakni pemberian 

perintah Allah Swt kepada Luqman larangan syirik kepada Allah Swt pada nilai. 

Dalam menanamkan nilai ini, Luqman sebagai seorang ayah telah memberikan 

keteladanan kepada anaknya sebagaimana yang diungkapkan  Ibnu  Katsîr  dalam  

kitab  Tafsîr  Ibnu  Katsîr  sebagai berikut: 

Abdullah bin Wahab berkata mengkhabarkan kepada saya Abdullah bin `Iyasy 

al-Qatbani dari Umar hamba dari Ghufrah berkata: seorang laki-laki 

berhenti kepada Luqman dan berkata: apakah kamu Luqman yang dari Bani 

al-Hashas? Luqman menjawab: ya. Kemudian ditanya lagi: apakah anda 

menggembala domba? Luqman menjawab: ya. Kemudian ditanya lagi: apakah 

anda  berkulit  hitam?  Luqman  menjawab:  walaupun  hitam tapi tetap 

terlihat, apa yang menyebabkan kamu terheran dengan saya? Laki-laki tadi 

menjawab: orang memuji akan kesederhanaanmu, mereka seirng mendatangi 

rumahmu, dan mereka senang dengan perkataanmu. Luqman berkata: hai 

saudaraku, jika engkau menyimak apa yang aku katakan padamu, kamu pun 

akan berprestasi seperti aku. Lalu Luqman berkata: aku menjaga mengontrol 

pandangan ku,  menjaga lidahku,  menjaga kesucian makananku, memelihara 

kemaluanku, berkata jujur, memenuhi janjiku, menghormati tamuku, 

memelihara hubungan baik dengan tetanggaku, dan meninggalkan perkara 

yang tidak penting. Itulah yang membuat diriku seperti yang kamu lihat. 

 

2. Metode Pembelajaran Dengan Kisah Atau Cerita 

Secara bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab yaitu qishshash yang 

bentuk jamaknya qishash. Sementara kata qashash merupakan bentuk isim mashdar 

dari qashsha-yaqushshu yang berarti menceritakan.
102

 Menurut Sa`id Ismail `Ali 
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dalam kitab Al-Qur`an al- Karîm  Ru`yah  Tarbawiyyah  mengatakan  bahwa  kisah  

merupakan sebuah jenis pembelajaran secara bacaan dan pendengaran. Bagi siapa 

yang tidak bisa membaca, maka bisa memanfaatkan dengan pendengaran. Adapun 

bagi yang membaca maka bisa memberikan pelajaran kisah dengan membaca dan 

mendengar.
103

 

Menurut Sa`id Ismail `Ali ada beberapa macam kategori kisah dalam 

Alquran yaitu: 

1) Kisah  para  nabi  yang  terdiri  dari  perjalanan  dakwah  nabi  pada 

kaumnya, berbagai mu`jizat, akibat yang dialami kaum mukmin dan kaum 

kafir. 

2) Kisah Alquran tentang kejadian yang telah lampau dan orang-orang yang 

belum dapat terdeteksi di mana kehidupannya seperti Thalut dan Jalut, 

Qarun, Ashhab al-Fil dan lain sebagainya. 

3) Kisah-kisah  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  pada  zaman 

rasulullah Saw seperti perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. 

4) Kisah-kisah tentang kehidupan alam ghaib seperti kehidupan akhirat dan 

lain sebagainya.
104

 

 Seberapa besar pengaruh kisah Alquran terhadap peserta didik, menurut  

Sa`id  Ismail  Ali dalam kitab  Al-Sunnah  al-Nabawi  Ru`yah Tarbawiyyah 

mengatakan bahwa kisah bagi seorang anak yang masih kecil belum bisa 

memberikan dampak walau diceritakan dalam bentuk ucapan,  maupun  dengan  

bacaan,  akan  tetapi  bagi anak  yang  masih sangat kecil mereka akan lebih 

berdampak mengajarkan nilai-nilai akhlak  dengan  keteladanan,  perilaku  yang  

mulia  dalam  kehidupan sehari-hari. Kisah ini baru akan berdampak positif ketika 

diajarkan kepada murid di kelas sekolah dasar, menengah, atas, mahasiswa dan 
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manusia pada umumnya.
105

 

 Setelah  mengetahui  dari  berbagai  hal  tentang  kisah  dalam Alquran di 

atas,  hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Luqman kepada  anaknya  

tentang  menanamkan  nilai  berbakti  kepada  kedua orang tuanya yang terdapat 

dalam surat Luqman ayat ke-14 dan ke-15. Hal ini dapat dilihat ketika Ibnu Katsîr 

dalam kitab Tafsîr Ibnu Katsîr mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, menafsirkan ayat 

ke-14 dari surat Luqman tentang penyapihan anak  yang artinya sebagai berikut: 

Artinya: Dari sini, Ibnu  Abbas dan yang  lainnya menyimpulkan bahwa 

masa minimal kehamilan ialah enam bulan, sebab dalam ayat lain 

Allah Swt berfirman: (Mengandung dan menyapihnya adalah tiga 

puluh bulan) [QS. Al-Ahqaf: 15]. Allah Swt menceritakan bahwa 

perawatan  ibu,  keletihan,  dan  kesulitannya  terjadi  siang  dan 

malam selama bulan-bulan tersebut ini dimaksudkan agar anak 

senantiasa teringat akan kebaikan ibu yang telah diberikan 

kepadanya.  Karena  itu,  Allah  Swt  berfirman:  (Bersyukurlah 

kepada Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya akulah tempat 

kembali) [QS. Luqman: 14), maksudnya karena Aku (Allah Swt) 

akan membalasmu dengan balasan yang banyak.
106

 

  

 Di samping Luqman mengajarkan anak tentang kisah tentang bagaimana 

susahnya seorang ibu dalam menghadapi masa kehamilan dan penyapihan yang 

terdapat dalam ayat ke-14, Luqman juga menganjurkan  anaknya  untuk  berbakti  

kepada  orang  tua  di  dunia selama dalam ajaran Islam, akan tetapi kalau memang 

orang tua menyuruh kepada jalan di luar agama Islam maka wajib untuk menolaknya 

seperti dalam ayat ke-15 dari surat Luqman. Hal ini dapat  dilihat ketika Ibnu Katsîr 
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menafsirkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsîr mengutip pendapat al-Thabrani dalam 

kitab Kitab al-`Usyrah sebagai berikut: 

Artinya: Thabrani berkata dalam Kitab al-`Usyrah: meriwayatkan kepada 

kami Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Ayyub bin Rasyid 

menceritakan kepada kami Maslamah bin `Alqamah dari Daud 

bin Abu Hind dari Abu Usman al-Nahdi bahwa Sa`ad bin Malik 

berkata: ayat [Dan jika keduanya (orang tua) memaksamu untuk 

mempersekutukan dengan Aku (Allah Swt) dengan sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 

mengikuti  keduanya]  diturunkan  berkenaan  denganku.  Dahulu 

aku seorang laki-laki yang berbakti kepada ibuku. Setelah masuk 

Islam, ibuku berkata: hai Sa`ad, apa yang ku lihat padamu telah 

mengubahmu. Kamu harus meninggalkan agamamu ini atau aku 

tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Lalu kamu 

dipermalukan karenanya dan dikatakan, hai pembunuh ibu. Aku 

menjawab: hai ibu, jangan lakukan itu. Sungguh aku tidak akan 

meninggalkan   agamaku   ini   karena   apapun.   Selama   sehari 

semalam, dia (ibu) tidak makan sehingga dia menjadi letih. 

Tindakannya ini berlanjut hingga tiga hari sehingga tubuhnya 

menjadi  letih  sekali.  Setelah  aku  melihatnya  demikian,  aku 

berkata:  hai  ibuku,  ketahuilah.  Demi  Allah  Swt,  jika  engkau 

punya seratus nyawa lalu kamu menghembuskannya satu demi 

satu maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena 

apapun. Engkau dapat maupun tidak sesuai dengan kehendakmu. 

Akhirnya dia pun makan.
107

 

 

3. Metode Pembelajaran Dengan Nasehat 

 

 Menurut  Abdullah Nashih  `Ulwân dalam kitab Tarbiyyah al- Aulâd fi al-

Islam mengatakan bahwa mendidik dengan nasehat memberikan bekas dalam 

keimanan peserta didik, serta memberikan persiapan   bagi   dia   untuk   dapat   

hidup   dengan   mandiri,   dan   di masyarakat dengan akhlak yang baik. Akan tetapi 

dalam pendidikan, nasehat saja tidaklah cukup apabila tidak dibarengi dengan 
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keteladanan atau uswah hasanah. Sebagaimana nasehat  itu tidak akan membekas 

ketika pada diri anak tidak ada sikap yang bersih, hati yang terbuka dan akal yang 

siap menampung nasehat tersebut
.108 

 
Dalam  memberikan  nasehat  kepada  anak,  Alquran  menurut Abdullah  

Nashih  `Ulwân  memberikan  berbagai  macam  cara  yaitu antara lain:
 

1) Menasehati dengan kata-kata yang menyenangkan 

2) Menasehati dengan kata-kata yang mengundang pelajaran 

3) Memberikan nasehat dengan wasiat.
109

 

 

 Pelajaran yang diberikan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman   ini   

merupakan   sebuah   cara   yang    dilakukan   dengan memberikan nasehat 

kepada anaknya. Hal ini seperti yang diungkap oleh Abdullah Nashih `Ulwan di 

atas, Luqman memberikan nasehat kepada anaknya dengan kata-kata yang 

menyenangkan, dengan kata- kata yang  mengandung  banyak  pelajaran, serta 

mengandung  banyak wasiat. 

 Dalam surat Luqman ayat ke-13, terdapat kata (menasehatinya), di mana kata 

dengan jelas menunjukkan bahwa Luqman mengajarkan anaknya dengan metode 

nasehat. Selain itu dalam ayat  ke-16, yakni dari kata (wahai anakku)  juga  

menunjukkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya dengan 

nasehat, yakni dengan kata-kata yang menyenangkan seperti yang diungkapkan oleh 

Abdullah Nashih `Ulwân di atas. Selanjutnya, apabila di amati secara mendalam 

nasehat yang diajarkan Luqman merupakan nasehat yang mempunyai arti sebagai 
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wasiat dan memberikan berbagai macam pelajaran berharga bagi anaknya yaitu 

antara lain: 

a) Adanya  perintah  untuk  bersyukur  kepada  Allah  Swt  atas  nikmat yang 

telah diberikanNya. 

b) Agar menyembah Allah Swt dan tidak melakukan syirik kepadaNya. 

c) Agar berbakti kepada orang tua di dunia ini, akan tetapi jika mereka 

menganjurkan unutk melakukan hal yang dilarang Allah Swt agar tidak 

dituruti. 

d) Pelajaran bahwa setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh 

manusia, pasti akan ada balasannya oleh Allah Swt. 

e) Agar  selalu  mengerjakan  shalat  serta  untuk  selalu  berbuat  amar ma`ruf 

dan nahi munkar. 

f) Pelajaran agar tidak sombong dan angkuh dalam kehidupan.  

g) Pelajaran agar sopan dalam berjalan dan berbicara. 

 

 Dari pelajaran-pelajaran berharga di atas yang  diajarkan oleh Luqman 

kepada anaknya dalam surat Luqman ini sangat baik untuk dijadikan rujukan bagi 

para orang tua dan pendidik. Dengan merujuk kepada   cara   Luqman   dalam   

mendidik   anaknya   yaitu   dengan memberikan nasehat yang baik dan berisi 

banyak macam pelajaran kepada anaknya. Hendaknya kepada para orang tua dan 

pendidik mengajarkan kepada anak dan peserta didiknya dengan nasehat-nasehat 

yang  berupa kata-kata yang  baik  dan  mengandung  berbagai  macam  pelajaran 

yang berguna bagi kehidupan anak dan peserta didik di masa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Pada bab ini penulis sajikan ringkasan dari beberapa pembahasan yang telah 

penulis paparkan diatas dengan judul “Pembelajaran yang terkandung dalam Surat 

Luqman Ayat 13-17”. Begitu juga penulis sajikan saran-saran yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan kedepan bagi pendidik, serta bagi peneliti selanjutnya. 

A. Kesimpulan  

 Dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Dalam surat Luqman  ayat 

13-17,  terdapat pembelajaran yang diberikan Luqman kepada anaknya dimana 

Luqman  memberikan pelajaran dengan nasihat )ٌعظه( dan menggunakan  kata-kata 

yang menyentuh hati  seperti  Wahai Anak ku )ًٌا بن(, agar pelajaran yang 

disampaikan Luqman bisa diterima dan diamalkan oleh anaknya, pelajaran yang 

diberikan Luqman sebagai berikut: 

1. Pelajaran yang diberikan Luqman 

a. Larangan Menyekutukan Allah (Syirik). 

b. Perintah berbakti kepada kedua orang tua 

c. Printah untuk selalu sadar akan pengawasan Allah 

4. Mendirikan shalat, mengerjakan amar ma‟ruf nahi mungkar, dan bersabar. 
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2. Metode 

 Metode yang dipakai oleh Luqman untuk disampaikan pada anaknya adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Pembelajaran Keteladanan atau Qudwah Hasanah 

b. Metode Pembelajaran Dengan Kisah Atau Cerita.  

c. Metode Pembelajaran Dengan Nasehat 

3. Tujuannya 

 Agar anak mempunyai kepribadian yang selalu condong untuk melaksanakan 

perbuatan yang baik (akhlaqul karimah) dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang 

jahat (akhlaqul madzmumah), karena inti dasar taqwa adalah berakhlak mulia, 

berbuat baik dan berbudi luhur. 

B. Saran 

 Saran peneliti sebagai penulis diharapkan para pendidik harus dapat 

menginterpretasi pembelajaran yang di contohkan oleh Luqman sebagai pendidik 

kepada anaknsya sebagai yang didik, supaya anak menjadi apa yang diharapkan atau 

diinginkan dalam pendidikan Islam yaitu manusia yang berakhlak serta berpegang 

teguh kepada Al-Qur‟an dan sunnah agar bisa menghindarkan diri dari berbagai 

masalah hidup di dunia dan dapat diselamatkan diakherat kelak. 

C. Penutup 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan, rakhmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat 
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menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari meskipun dalam 

penelitian ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun 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 datang untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi 

sumbangsih kepada penulis, baik berupa tenaga maupun do‟a. Semoga  mendapat 

balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. 
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