
PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA 

(TELAAH QUR`AN SURAT LUQMAN AYAT 13 - 14) 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh: 

 

IMELDA TUSSANJAYA 

NPM. 1311010080 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG  

1438 H / 2017 M 



 

 

PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA 

(Telaah Qur`an Surat Luqman Ayat 13 - 14) 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

Oleh: 

 

IMELDA TUSSANJAYA 

NPM. 1311010080 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

Pembimbing I : Dr. H. Ainal Ghani, M.Ag 

Pembimbing II : Hj. Siti Zulaikhah, M.Ag 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG  

1438 H / 2017 M 



 
 
 

ii 
 

ABSTRAK 

Pendidikan Islam dalam Keluarga (Telaah Qur`an Surat Luqman ayat 13-14) 

 

Oleh : 

Imelda Tussanjaya 

1311010080 

 

Pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang diusahakan 

untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang 

sedang dididik. Pendidikan manusia dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat 

pertama dan utama bagi pembentukkan dan pendidikan anak. Allah SWT telah 

memberikan potensi pada diri manusia berupa daya pikir (akal) dan fitrah yang 

melekat pada manusia sejak dia diciptakan. Manusia juga dikaruniakan panca-indera 

sebagai salah satu unsur penting dalam proses berpikir. Manusia merupakan makhluk 

yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah 

di bumi. Landasan bagi manusia untuk berkiprah di dunia ini adalah mentaati segala 

perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library reseach), yakni 

berusaha untuk menguak secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan pendidikan Islam dalam keluarga telaah Qur`an surat Luqman ayat 13-14. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari penafsiran ahli 

tafsir 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 tahlili dan metode analisis isi (content analysis), metode tahlili adalah metode 

yang menjelaskan ayat al-Qur`an dengan meneliti berbagai aspeknya dan menyikapi 

seluruh maksud yang dikandung, sedangkan analisis isi (content analysis) yaitu suatu 

teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, sistematik dan 

kualitatif isi yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam dalam keluarga 

yang diberikan kepada anak dalam surat Luqman ayat 13-14 memenuhi konsep dasar 

pendidikan Islam, yaitu: tauhid dan pendidikan akhlak. Pendidikan anak yang terdapat 

dalam nasihat Luqmanul Hakim antaranya adalah menjadikan manusia yang selalu 

bersyukur kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah (keimanan), berbuat baik 

kepada kedua orang tua, mendirikan shalat (ibadah), tidak sombong, sederhana dalam 

berjalan, dan melunakan suara (akhlak/kepribadian). Metode pendidikan anak yaitu 

mendidik dengan keteladanan, kebiasaan, nasehat, perhatian, dan hukuman. 
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MOTTO 

                                

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

(Qs. At-Tahrim [66] : 6)
1
 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemah, ( Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 

2012), h. 560 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penjelasan Judul 

Sebelum diuraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan 

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

menghindari kesalahpahaman. Judul Skripsi ini adalah “Pendidikan Islam Dalam 

Keluarga (Telaah Qur`an Surat Luqman Ayat 13 - 14)”. Adapun penjelasan istilah-

istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu, pada kehidupan 

pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
1
 

2. Islam 

Islam yaitu agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan untuk umat manusia, 

melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw. Islam dalam pengertian agama ini, selain 

mengemban misi sebagaimana dibawa para Nabi sebagaimana tersebut di atas, juga 

merupakan agama yang ajaran-ajarannya lebih lengkap dan sempurna dibandingkan 

agama yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya.
2
 

 

 

                                                           
1
 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28 

2
 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 32-33 
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3. Keluarga  

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru 

tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualitasnya.
3
 

4. Telaah 

Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian.
4
 

5. Al-Qur`an 

Al-Qur`an adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW 

melalui Malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur, yang tidak dapat ditandingi oleh 

manusia baik dari segi bahasa maupun isinya di mana pun dan pada waktu kapan pun, 

yang diriwayatkan dengan cara mutawatir tanpa ragu lagi, tertulis dalam mushaf-

mushaf, dihukum kafir orang yang mengingkarinya, mendapat pahala orang yang 

membacanya serta menjadi petunjuk bagi manusia.
5
 

6. Surat Luqman 

Surat Luqman terdiri atas 34 ayat, dan diturunkan sesudah surat As-Saffat. 

Surat Luqman termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah, kecuali ayat 28, 29 dan 

30. Ketiga ayat tersebut termasuk ke dalam kelompok Madaniyyah.
 6 

Luqman adalah nama dari seseorang yang selalu mendekatkan hatinya kepada 

Allah dan merenungkan alam yang ada di kelilingnya, sehingga dia mendapat kesan 

                                                           
3
 Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun Keluarga 

Qur`ani, (Jakarta: Amzah, 2000), h. 6 
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1423  
5
 Mashuri Sirojuddin Iqbal, A. Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 4 

6
 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Juz XXI, (Mesir: CV. Toha Putra Semarang, 

1992), h. 130  
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yang mendalam, demikian juga renungannya terhadap kehidupan ini, sehingga 

terbukalah baginya rahasia hidup itu sehingga dia mendapat hikmat. Orang yang ahli 

hikmat itu disebut “Al-Hakiim”. Sebab itu dikenal jugalah Luqman ini dengan sebutan 

Luqman Al-Hakim (Luqman ahli hikmat). 

Dasar-dasar hikmah yang diwasiatkan Luqman kepada puteranya, yang 

mendapat kemuliaan demikian tinggi, sampai dicatat menjadi ayat-ayat dari al-Qur`an, 

disebutkan namanya 2 kali, yaitu pada ayat 12 dan 13 dalam surat ke-31, yang diberi 

nama dengan namanya Luqman.
7
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang dengan bekal syariat itu 

manusia beribadah. Agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat yang 

besar itu, syariat itu membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan. 

Tidak ada perealisasian syariat Islam kecuali melalui penempaan diri, generasi muda, 

dan masyarakat dengan landasan iman dan tunduk kepada Allah. Untuk itu, 

Pendidikan Islam merupakan amanat yang harus dikenalkan oleh suatu generasi ke 

generasi berikutnya, terutama dari orang tua atau pendidik kepada anak-anak 

muridnya.
8
 

Masyarakat Islam dalam setiap komponen (individu dan keluarga) memandang 

pendidikan selalu berorientasi kepada Islam, yakni berusaha menjadikan Islam sebagai 

sumber dalam proses penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal 

                                                           
7
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu` XVIII, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1991), h. 142 

8
 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995) h. 25-26 
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(prasekolah), nonformal (di lingkungan masyarakat) maupun informal (di lingkungan 

keluarga). 

Pendidikan manusia dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan 

utama bagi pembentukkan dan pendidikan anak. Jika ingin membentuk anak yang 

shaleh dan shalehah, cerdas serta terampil, maka harus dimulai dari keluarga. Agar 

terbentuk keluarga yang sehat dan bahagia para orangtua pun perlu pengetahuan yang 

cukup sehingga mampu membimbing dan mengarahkan setiap anggota keluarga 

menuju tujuan yang diharapkan.
9
 

Tujuan akhir pendidikan Islam adalah berkaitan dengan penciptaan manusia di 

muka bumi ini, yaitu membentuk manusia sejati, “manusia abid” yang selalu 

mendekatkan diri kepada Allah, melekatkan fungsi-fungsi kehidupannya sebagai 

“kholifatullah fil ardhi”.
10

 

Dalam Al-Qur`an Surat Luqman ayat ke 13 dan 14, Luqman berwasiat kepada 

anaknya dimulai dengan pengenalan Allah Yang Maha Esa: “(Ingatlah) ketika 

Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarinya: “Hai anakku, janganlah 

engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan-Nya adalah kedzaliman 

yang besar” (13). Selanjutnya wasiat diteruskan berkenaan dengan akhlak kepada 

                                                           
9
 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis), (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 

hlm. 1 
10

 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 46 
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kedua orang tua, karena kedua orang tua merupakan jalan bagi keberadaan 

seseorang.
11

 

Al-Qur`an adalah sumber dari Pendidikan Islam. Penulis mencoba mengkaji, 

mencari dan meneliti bagaimana perspektif Al-Qur`an Surat Luqman ayat 13 - 14 

dalam pendidikan keluarga, terkhusus bagaimana cara mendidik anak agar memiliki 

keyakinan dan akhlak yang baik sesuai dalam al-Qur`an surah Luqman ayat 13 dan 14. 

Sehingga penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah memberikan potensi pada diri manusia berupa daya pikir (akal) 

dan fitrah yang melekat pada manusia sejak dia diciptakan. Juga dikaruniakan panca-

indera sebagai salah satu unsur penting dalam proses berpikir.
12

 Allah SWT berfirman: 

                     

         

 
Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur.” (Qs. An Nahl 16 : 78). 

 

Manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling baik di antara makhluk Allah 

yang lain. Struktur manusia terdiri dari jasmani dan rohani, atau unsur fisiologis dan 

unsur psikologis. Dalam struktur jasmani dan rohani itu Allah memberikan 

                                                           
11

 Syekh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dala Al-Qur`an, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2005), h. 385 
12

 M. Ismail Yusanto dkk, Menggagas Pendidikan Islam, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), h. 21-

22 
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seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang, dalam 

psikologis disebut potensialitas, yang menurut aliran behaviorisme disebut 

kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang. 
13

 

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian 

kepada penciptaNya. Yaitu untuk mentaati Allah SWT dengan menjalankan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dalam segala aspek kehidupan. Allah 

SWT berfirman: 

                  

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzariyat 51 : 56) 

Landasan bagi manusia untuk berkiprah di dunia ini adalah mentaati segala 

perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Agar tugas-tugas 

dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik, maka Allah SWT telah menganugrahkan 

manusia seperangkat potensi yang dapat ditumbuhkembangkan. Potensi yang siap 

pakai tersebut dianugrahkan dalam bentuk kemampuan dasar, yang hanya mungkin 

berkembang secara optimal melalui bimbingan dan arahan yang sejalan dengan 

petunjuk Sang pencipta-Nya.  

Mengacu pada prinsip penciptaan ini maka menurut filsafat pendidikan, manusia 

adalah makhluk yang berpotensi dan memiliki peluang untuk dididik.
 14

 Manusia 

                                                           
13

 HM. Arifin, Ilmu pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 88 
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merupakan makhluk yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga 

mampu menjadi khalifah di bumi.
15

 Semenjak Adam diciptakan, semenjak itu pula 

pendidikan telah ada, dan pada mulanya Allah-lah sebagai pendidik dan Adam sebagai 

terdidik. 

Allah mengajarkan kepada Adam mengenai nama-nama sesuatu, ini bertujuan 

untuk menjadikannya sadar akan esensi penciptaan atau dalam kata lain agar sadar 

akan sifat-sifat Allah. Sadar adanya hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan. 

Hal itu tidak semata-mata kesadaran intelektual yang terpisah dari kenyataan spiritual. 

Kenyataan spiritual membimbing, mengontrol dan mempertajam intelektual yang 

dimiliki Adam agar tumbuh perasaan takzim dan menghormati kepada Allah yang 

akan membawanya mampu menggunakan pengetahuannya demi kemaslahatan 

manusia.
16

  

Permulaan yang terdapat dalam kalimat Iqra` (bacalah) menunjukkan fase baru 

bagi umat manusia yakni mengikuti bimbingan akal dengan membaca, menulis dan 

berbicara. Seruan untuk menggali ilmu pengetahuan akan menegakkan seluruh 

                                                                                                                                                                       
14

 Hamzah, Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan (Sebuah Pemikiran Komprehensif 

Landasan Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia), (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), hlm.13 
15

 Zakiah Daradjat dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 16 
16

 Kutipan dari buku Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, karya Syed Ali Ashrat, New 

Horizons In Muslim Education (Clippenham), (Antony Rowe Ltd., 1985), hlm. 35-36 
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peradaban Islam, baik dalam segi rohaniah, jasmaniah, kecerdasan akal dan kebendaan 

yang berkembang melalui amalan hati dan usaha menambah ilmu pengetahuan.
17

 

Pendidikan pada dasarnya adalah aktivitas sadar berupa bimbingan bagi 

penumbuh-kembangan potensi Ilahiyat, agar manusia dapat memerankan dirinya 

selaku pengabdi Allah secara tepat guna dalam kadar yang optimal. Dengan demikian 

pendidikan merupakan aktivitas yang bertahap, terprogram, dan berkesinambungan.
18

 

Pendidikan di dalamnya adalah mencakup segala usaha dan perbuatan dari 

generasi tua ke generasi muda dalam usaha mengalihkan pengalaman, pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan.
19

 Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam 

kehidupan masyarakat dan ia selalu dipengaruhi oleh pandangan hidup yang dianut 

oleh bangsa dan masyarakat.
20

 

Pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang diusahakan untuk 

menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang sedang 

dididik. Pendidikan bertujuan memelihara kehidupan manusia. Dalam konteks Islam, 

dengan tegas mengatakan bahwa apapun tindakan yang dikerjakan oleh manusia 

haruslah dikaitkan dengan Allah. Pendidikan mengandung bermakna bidang 

pengetahuan yang tersusun yang menjadi dasar segala aktivitas pendidikan.
21

 

                                                           
17

 Aunusyi Syarif Qasim, Agama Sebagai Pandangan Hidup (Addin Inda Hayatina), terj. 

Ahmad Humaidi Umar dan M. Ali Chasnan Umar, (Semarang: Toha Putra, 1983), hlm. 35-36 
18

 Hamzah, Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan… hlm. 13 
19

 HB. Hamdani Ali, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 8 
20

 Imam Barnadib, Pemikiran Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 128 
21

 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan 

Pendidikan), (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2004), hlm. 28-31 
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Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Qs. Al-An’am 6 : 162) 

 

Di dalam GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup 

dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena 

itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 

pemerintah.
22

 

Pendidikan manusia dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan 

utama bagi pembentukkan dan pendidikan anak. Jika ingin membentuk anak yang 

shaleh dan shalehah, cerdas serta terampil, maka harus dimulai dari keluarga. Agar 

terbentuk keluarga yang sehat dan bahagia para orangtua pun perlu pengetahuan yang 

cukup sehingga mampu membimbing dan mengarahkan setiap anggota keluarga 

menuju tujuan yang diharapkan.
23

 

Menurut Azyumardi Azra, menyatakan dalam perspektif Islam, keluarga 

merupakan madrasah mawaddah wa rahmah, tempat belajar yang penuh cinta sejati 

dan kasih sayang. Ia menekankan pentingnya orangtua membentuk keluarga yang 

sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga yang baik, menurutnya memiliki empat ciri, 

yaitu: 

                                                           
22

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 

63 
23

 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis), (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 

hlm. 1 
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1. Keluarga yang memiliki semangat (gairah) dan kecintaan untuk mempelajari 

dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk kemudian 

mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan menyayangi, 

saling asah dan asuh. 

3. Keluarga yang dari segi nafkah (konsumsi) tidak berlebih-lebihan, tidak malas 

atau tidak serakah dalam usaha mendapatkan nafkah, sederhana atau tidak 

konsumtif dalam pengeluaran. 

4. Selalu berusaha meningkatkan ilmu dan pengetahuan setiap anggota 

keluarganya melalui proses belajar dan pendidikan seumur hidup. 

Datang dari keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dengan ciri-ciri seperti di 

atas, maka anak-anak telah memiliki potensi dan bekal yang memadai untuk 

mengikuti proses pendidikan di sekolah.
24

 

Tugas mendidik anak pada hakikatnya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, 

kecuali itu kalaupun anaknya dimasukkan ke lembaga sekolah misalnya, tugas dan 

tanggung jawab mendidik yang berada ditangan orang tuanya tetap melekat padanya. 

Pendidikan di luar keluarga adalah sebagai bantuan dan meringankan beban saja.
25

 

                                                           
24

 Dikuti dari buku Amirullah Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga. Karya: 

Azyumardi Azra, “Pembangunan Karakter Bangsa: Pendekatan Budaya, Pendidikan, dan Agama, dalam 

Syaifudin dan Karim, Refleksi Karakter Bangsa, (Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2008), 

hlm. 39 
25

 Hadawi Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta: Gunung Agung, 

1985), hlm. 11 



11 
 

 

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan keluarga 

pertama-tama anak mendapatkan pengaruh.
26

 Karena itu, keluarga merupakan 

pendidik tertua yang bersifat informal dan kodrati. Lahirnya keluarga sebagai lembaga 

pendidikan semenjak manusia itu ada, dan tugas keluarga adalah meletakkan dasar-

dasar bagi perkembangan anak, agar anak dapat berkembang secara baik. 

Keluarga bukan saja bertugas mendidik anak-anak tetapi sekaligus mampu 

memerankan anak, di mana anak mampu memerankan dirinya, menyesuaikan diri, 

mencontoh pola dan tingkah laku dari orangtua serta dari orang-orang yang berada 

dekat dengan lingkungan keluarga. Jadi, peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga 

adalah hal yang penting bagi proses pembentukkan dan pengembangan pribadi.
27

 

Anak pertama sekali berkenalan dengan ibu dan ayah serta saudara-saudaranya. 

Melalui perkenalan itulah terjadi proses penerimaan pengetahuan dan nilai-nilai yang 

hidup dan berkembang di lingkungan keluarga. Segala apa saja yang diterimanya pada 

prosel awal itu akan menjadi referensi kepribadian anak. Di sinilah keluarga dituntut 

agar dapat merealisasikan nilai-nilai yang positif sehingga terbina anak yang baik. 

Para ahli pendidikan sering mengungkapkan bahwa orangtua merupakan pendidik 

pertama dan utama bagi anak-anaknya. Maka pendidikkan pertama-tama tentunya 

dilakukan dan diberikan dalam keluarga. Pendidikan yang diberikan dalam keluarga 

yaitu berupa nilai-nilai, keyakinan, akhlak, dan pengetahuan. Begitulah pendidikan 

                                                           
26

 Tim Pengembangan PMDK IKIP Semarang, Dasar-Dasar Pendidikan, (Semarang: IKIP 

Semarang, 1991), hlm. 312 
27

 Zakiah Daradjat dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 35 
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yang diperoleh anak-anak pertama-tama sudah tentu diperoleh dari orangtua, kakak-

kakaknya, juga anggota keluarga lainnya.
 28

 

Dalam al-Qur`an Surat Luqman ayat ke 13 dan 14, Luqman berwasiat kepada 

anaknya dimulai dengan pengenalan Allah Yang Maha Esa. Selanjutnya wasiat 

diteruskan berkenaan dengan akhlak kepada kedua orang tua. Belajar dari Luqman, 

maka sebagai orang tua hendaknya dapat menerapkan ajaran kepada anak tentang 

nilai-nilai, keyakinan dan akhlak sedini mungkin. 

Jika pendidikan tentang nilai-nilai, keyakinan (agama), akhlak, serta pengetahuan 

sudah diterapkan dalam keluarga sejak dini sesuai dengan al-Qur`an surah Luqman 

ayat 13 - 14, maka anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang beriman, berilmu, 

dan beramal shaleh. Sebaliknya, jika orangtua tidak menanamkan nilai-nilai, 

keyakinan, akhlak dan pengetahuan sejak dini kepada anaknya, tak heran ketika 

setelah besar anak tersebut akan menjadi sampah masyarakat. 

Dengan demikian, keberhasilan anak tergantung dari seberapa banyak pengetahuan 

pendidikan dan ketekunan orangtua membimbing mereka serta seberapa dalam 

keyakinan agama yang telah ditanamkan pada anak-anaknya. Melalui ilmu pendidikan 

yang dimilikinya, tentu orangtua akan lebih mudah untuk membantu anak mencari jati 

dirinya.
29

 

Atas dasar keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang mencakup keyakinan, 

ibadah, pengalaman (Aqidah, ubudiyah, muamalah) dan lain sebagainya, maka perlu 

                                                           
28

 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis).. hlm. 21-22 
29

 Helmawati, Loc.Cit., 
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digali nilai-nilai yang berkenaan dengan masalah pendidikan, terutama pendidikan 

anak-anak yang berada di lingkungan keluarga.
30

 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Pendidikan Islam dalam 

Keluarga Telaah Qur`an Surat Luqman ayat 13 dan 14”. 

 

E. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian pada hakikatnya adalah kesenjangan antara apa yang 

seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya. Dengan kata lain 

masalah penelitian adalah kesenjangan antara apa yang diperlukan dengan apa yang 

tersedia. Dengan demikian kita akan mendapatkan masalah penelitian manakala 

mampu menangkap kesenjangan-kesenjangan tersebut.
31

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: 

“Bagaimana Pendidikan Islam dalam Keluarga telaah al-Qur`an surat Luqman 

ayat 13 dan 14?” 

 

 

                                                           
30

 Nur Ahid, Op.Cit. h. 6 
31

 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur), (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), hlm. 180 



14 
 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian pasti peneliti memiliki tujuan yang akan 

dicapai, karena penelitian itu sendiri merupakan suatu cara yang sistematis, 

empiris, dan rasional untuk mendapatkan suatu tujuan yakni, untuk mengolah, 

mengklasifikasikan dan mengkelaskan. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa 

research berguna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.
32

 

Berdasarkan keterangan tersebut, tujuan penelitian ini adalah “Untuk 

mengetahui bagaimana pendidikan Islam dalam keluarga telaah al-Qur`an surat 

Luqman ayat 13 dan 14.” 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritik, yaitu sebagai berikut : 

Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan pendidikan, untuk kemajuan pendidikan secara umum dan pendidikan 

Islam secara khusus. 

b. Secara praktis, yaitu sebagai berikut : 

                                                           
32

 Sutrisno Hadi, metodelogi research, jilid 1, (Yogyakarta : Fakultas Psikologis Universitas 

Gajah Mada, 1983), hlm.3. 
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1. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada tingkat Strata 1, serta dapat 

menjadi tambahan khasanah keilmuwan.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk merumuskan pendidikan Islam dalam keluarga telaah al-Qur`an 

surat Luqman ayat 13 dan 14.  

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi semua 

kalangan pemerhati pendidikan, khususnya dalam upaya pengkajian 

secara lebih komprehensif dan serius terhadap pendidikan Islam dalam 

keluarga telaah al-Qur`an surat Luqman ayat 13 dan 14. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1. Pendidikan Islam 

A. Pengertian Pendidikan 

Istilah yang dapat mengarahkan pada pemahaman hakikat pendidikan, yaitu 

kata paedagogie dan paedagogiek. Paedagogie bermakna pendidikan, sedangkan 

paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Oleh karena itu, pedagogic (pedagogics) atau 

ilmu mendidik adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang 

sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan. (Sukardjo dan 

Komarudin, 2010: 7)
1
 

Ki Hadjar Dewantara, mengemukakan pendidikan berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan 

tumbuh anak. Menurut Nursid Sumatmadja, pendidikan adalah sebagai proses 

pengubah perilaku individu kearah kedewasaan dan kematangan.
2
 

Menurut John S. Brubacher, pendidikan adalah proses pengembangan potensi, 

kemampuan, dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, 

kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan 

alat (media) yang disusun sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat digunakan 

untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. 

                                                           
1
 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 21-22 

2
 Hamzah, Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan (Sebuah Pemikiran Komprehensif 

Landasan Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia), (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), h. 21 
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Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Mudyahardjo (2012: 3) memberikan pengertian pendidikan ke dalam tiga 

jangkauan, yaitu pengertian pendidikan maha luas, sempit dan luas terbatas. Definisi 

maha luas, yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan 

adalah segala situasi yang memengaruhi pertumbuhan individu. 

Definisi sempit, yaitu pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah 

pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 

Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan 

remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. 

Sementara itu, definisi luas terbatas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan 

datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal, nonformal dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang 
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berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan 

individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.
 3 

Dari pengertian pendidikan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah proses pengembangan potensi yang dilakukan secara sadar oleh 

peserta didik yang berlangsung seumur hidup dalam bentuk pendidikan formal 

maupun nonformal yang bertujuan agar dapat menumbuhkan budi pekerti yang baik 

sehingga dapat memainkan peran hidup secara tepat. 

 

B. Pendidikan Islam 

1. Konsep Pendidikan Islam 

Dalam konteks sosio-budaya multikultural Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, beriman kepada Allah SWT, beriman pada Nabi, Al-

Qur’an dan hari akhir, sekurangnya terdapat teori pendidikan Islami dan meliputi 

konsep “Tarbiyah, ta`lim, tahdzib dan Ta’dib”. 

Konsep tarbiyah terkait dengan bahasa Arab (Rabb), berarti Tuhan semesta 

alam (pencipta, penguasa, pemelihara dan yang mendidik segala ciptaan dan makhluk-

Nya). Dalam konsep tarbiyah diutamakan pendidikan (mendidik) dalam arti 

pendidikan dan mendidik anak-anak seperti oleh Luqman sang hamba Allah, 

pendidikan agama dan umum. 

                                                           
3
 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 23-24 
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Konsep Ta’lim adalah kegiatan pendidikan termasuk pengajaran atau 

pembelajaran dalam arti luas, yaitu pengajaran individual maupun pengajaran atau 

pembelajaran siswa atau mahasiswa secara formal dan non-formal. 

Konsep Tahdzib adalah upaya memurnikan, yaitu agar setiap orang atau 

diri pribadi tetap dalam fitrahnya menjadi terdididk dan terus merawat dan membina 

akhlak termasuk koleksi diri atau akhlak masing-masing. 

Konsep Ta’dib atau beradab atau pengadaban adalah proses dan bantuan 

kemudahan sepanjang hayat ke arah adab akhlak mulia, nilai, dan peradaban maju 

untuk menuju masyarakat baru madani yang diharapkan sejak dari sekarang dan masa 

depan.
4
 

 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani, 

rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.  Dengan kata lain, beliau 

menyatakan kepribadian utama yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama 

Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5
 

Hasan Langgulung memberikan pengertian pendidikan Islam terlebih 

dahulu melihat pendidikan Islam dari tiga sudut pandang, yaitu dari segi individu dan 

                                                           
4
 Waini Rasyidin, Pedagogik Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

h. 19, 21-23 
5
 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT Al-Ma`rifat, 1980), h. 23-24 
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masyarakat. Dari segi individu, pendidikan berarti sebagai suatu proses pengembangan 

potensi masing-masing individu anak. Dari segi masyarakat pendidikan berarti proses 

pewarisan budaya, sedangkan dari individu dan masyarakat, pendidikan berarti proses 

interaksi antara potensi individu dengan budaya.
6
 

Menurut Nur Ahid, pendidikan Islam adalah suatu poses penggalian, 

pembentukkan, pendayagunaan dan pengembangan fitrah, dzikir dan kreasi serta 

potensi manusia, melalui pengajaran, bimbingan, latihan dan pengabdian yang 

dilandasi dan dinapasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terbentuk pribadi Muslim 

yang sejati, mampu mengontrol, mengatur dan merekayasa kehidupan dengan penuh 

tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.
7
 

 

3. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar yaitu landasan atau fondamen tempat berpijak atau tegaknya sesuatu 

agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan yaitu fondamen yang 

menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh berdiri. 

Demikian pula dasar pendidikan Islam yaitu fondamen yang menjadi landasan atau 

asas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri tidak mudah roboh karena tiupan angin 

kencang berupa idiologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang. 

Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak berdiri dan tidak mudah 

diombang-ambingkan oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun 

                                                           
6
 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 

1988), h. 56-57 
7
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mempengaruhinya.
8
 Dalam menetapkan sumber pendidikan Islam, para pemikir Islam 

berbeda pendapat. 

Di antaranya, Abdul Fattah Jalal membagi sumber pendidikan Islam 

kepada dua macam, yaitu: Pertama, sumber Ilahi, yang meliputi al-Qur`an, Hadis dan 

alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan. Kedua, sumber insaniah, 

yaitu lewat proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dan dari kajian lebih 

lanjut terhadap sumber Ilahi yang masih bersifat global.
9
 

 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan Islam yaitu 

sasaran yang akan dicapai seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan 

pendidikan Islam.
10

 

Zakiyah Daradjat menjelaskan tujuan pendidikan Islam ke dalam empat 

bagian, yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara dan tujuan operasional. 

Pertama, Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan, baik dengan cara pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu 

meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, 

kebiasaan dan pandangan. Tujuan umur ini berbeda pada setiap tingkat umur, 

                                                           
8
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 Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), h. 

52 



22 
 

 

kecerdasan, situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil 

dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, 

walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat 

tersebut. 

Kedua, Tujuan Akhir ialah mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah 

sebagai muslim yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup 

jelas berisi kegiatan pendidikan. inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat 

dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan Kamil yang mati dan akan meghadap 

Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. 

Ketiga, Tujuan Sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. 

Keempat, Tujuan Operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai 

dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu.
11

 

Menurut Nur Ahid tujuan pendidikan Islam dapat diklarifikasikan menjadi 

tiga bagian, yaitu tujuan akhir, tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim 

sejati, memiliki kedalaman keilmuan, ketajaman berpikir, keluasaan 

pandangan, kekuatan iman yang sempurna dan takwa sampai pada 

derajat ma`rifatullah yang diberi gelar Khalifatullah Fil Ardi. 

b. Tujuan umum pendidikan Islam adalah menghindarkan dari belenggu 

yang bias menghambat pembentukan pribadi muslim dan berusaha 

membentuk pribadi dengan mengembangkan berbagai fitrah yang 

dimiliki manusia sehingga mencapai kedewasaan dalam ukuran 

fikriyah, dzikiriyah dan amaliyah. 
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 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 29-32 
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c. Tujuan khusus pendidikan Islam adalah penjabaran dari sebagian 

aspek-aspek pribadi khalifatullah yang hendak diusahakan melalui 

pemberian  berbagai kegiatan tertentu dalam setiap pentahapan proses 

pendidikan (untuk mengembangkan aspek-aspek pribadi muslim).
12

 

 

5. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

H. M. Arifin mengatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam 

mencakup kegiatan-kegiatan kependidikan secara konsisten dan 

berkesinambungan dalam bidang atau lapangan hidup manusia yang 

meliputi:  

a. Lapangan hidup keagamaan, agar perkembangan pribadi manusia 

sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. 

b. Lapangan hidup berkeluarga, agar berkembang menjadi keluarga yang 

sejahtera. 

c. Lapangan hidup ekonomi, agar dapat berkembang menjadi system 

kehidupan yang bebas dari penghisapan manusia oleh manusia. 

d. Lapangan hidup kemasyarakatan, agar terbina masyarakat yang adil 

dan makmur di bawah ridho dan ampunan Allah SWT. 

e. Lapangan hidup politik, agar tercipta system demokrasi yang sehat dan 

dinamis sesuai ajaran Islam. 

f. Lapangan hidup seni budaya, agar menjadikan hidup manusia penuh 

keindahan dan kegairahan yang tidak gersang dari nilai-nilai moral 

agama. 
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g. Lapangan hidup ilmu pengetahuan, agar berkembang menjadi alat 

untuk mencapai kesejahteraan hidup umat manusia yang dikendalikan 

oleh iman.
13

 

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ruang lingkup 

pendidikan Islam meliputi keagamaan, kemasyarakatan, seni budaya dan ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian materi pendidikan Islam yang diberikan di sekolah 

berperan untuk pengembangan potensi kreatifitas peserta didik dan bertujuan untuk 

mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, 

terampil, memiliki etos kerja tinggi. Berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung 

jawab terhadap dirinya, agama, bangsa dan negara. 

 

2. Keluarga 

A. Pengertian Keluarga 

Secara etimologis, keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah 

yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.
14

 

Keluarga menurut makna Sosiologis Family berarti kesatuan kemasyarakatan 

(sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, disebutkan “keluarga” adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya 

yang merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga 
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merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas pernikahan 

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses 

pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami istri.
 15

 

Adapun yang dimaksud perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
16

 

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang 

anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang 

perempuan yang berstatus sebagai istri. Keluarga pokok tersebut menjadi keluarga inti 

jika ditambah dengan adanya anak-anak. Kadang-kadang terdapat keluarga yang 

besar, yang anggotanya bukan hanya ayah, ibu dan anak-anak, tetapi juga bersama 

anggota keluarga lain semisal kakek nenek dan sanak keluarga lainnya.
 17

 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atu ibu dan anaknya, 
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 Dikutip dari buku Analisis Jurnal Studi KeIslaman. Karya: Anur Rakhim Faqih, Bimbingan 
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atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau ke bawah sampai dengan derajat 

ketiga.
18

 

Dalam perspektif sosiologi, keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil 

yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. 

Keluarga adalah sekelompok sosial yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, 

perkawinan, atau adopsi, yang disetujui secara sosial, yang umumnya secara bersama-

sama menempati suatu tempat tinggal dan saling berinteraksi sesuai dengan peranan-

peranan sosial yang dirumuskan dengan baik.
19

 

Bagi Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), keluarga adalah sebuah organisasi kecil 

yang di dalamnya ada yang memimpin daan ada yang dipimpin. Seorang ayah adalah 

kepala keluarga yang bertugas sebagai nakhoda dalam biduk rumah tangga. Dialah 

yang mengarahkan dan mengendalikan ke mana keluarganya akan dibawa.
20

 

Dapat disimpulkan oleh penulis, bahwasannya keluarga adalah suatu kelompok 

terkecil dalam tatanan masyarakat yang tinggal dalam satu rumah yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak, karena adanya hubungan darah atau adopsi. Yang dipersatukan 

oleh ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan masyarakat.  
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B. Pendidikan dalam Keluarga 

Tiga tempat pendidikan yang dapat membentuk anak menjadi manusia 

seutuhnya adalah di keluarga, sekolah, dan masyarakat.  Keluarga adalah tempat titik 

tolak perkembangan anak. Peran keluarga sangat dominan untuk menjadikan anak 

yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Keluarga merupakan 

salah satu faktor penentu utama dalam perkembangan kepribadian anak, di samping 

faktor-faktor yang lain.
21

 

H. Hasan Basri mengatakan,
22

 dasar utama dalam pembinaan rumah tangga 

adalah sebagai berikut: 

1. Aspek keberagamaan dari pasangan hidup berumah tangga. Aspek 

keberagamaan ini merupakan faktor yang amat penting yang akan 

mewujudkan saling pengertian dan memercayai antara suami istri. 

2. Aspek Kehormatan dalam arti terpeliharanya kesucian dari diri kedua calon 

suami istri yang ingin membentuk rumah tangga. Aspek ini sangat penting 

karena disamping untuk menjaga kesehatan jasmani guna menjaga 

keharmonisan hubungan batin antara suami istri yang saling membutuhkan, 

juga untuk memelihara kemurniaan keturunan.  

3. Mencegah terjadinya pernikahan antara keluarga yang terlalu dekat 

(cosanguin). Menurut para ahli kandungan, pernikahan consanguine ini 
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 Hasan Basri, Membina Keluarga Bahagia (Keluarga Sakinah), (Jakarta: Pustaka Antara, 

1991), hlm. 17 



28 
 

 

bisa menimbulkan akibat tidak baik terhadap anak atau keturunan, baik 

fisik maupun mentalnya. 

4. Menganjurkan menikah bagi orang yang telah mempunyai penghasilan 

untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena bagaimanapun 

penghasilan suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga sangat 

menunjang bagi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.  

5. Aspek lain sebagai dasar pembentuk rumah tangga adalah pendidikan dari 

calon suami istri, karena aspek ini sangat membantu suami istri dalam 

memecahkan permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah 

tangga. 

Pendidikan di dalam keluarga pada hakikatnya merupakan proses pendidikan 

sepanjang hayat. Pembinaan dan pengembangan kepribadian, penguasaan dasar-dasar 

tsaqofah Islam dilakukan melalui pengalaman hidup sehari-hari dan dipengaruhi oleh 

sumber belajar yang ada di keluarga utamanya orang tua. 

Peran penting pendidikan dalam keluarga tercermin dalam Hadits Rasulullah 

SAW: 

“Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua 

orang tuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Muslim) 

Itulah sebabnya, proses pendidikan dalam keluarga disebut sebagai pendidikan 

yang pertama dan utama, karena ia menjadi peletak pondasi kepribadian anak. 

Keluarga adalah wadah pembinaan keislaman untuk setiap anggotanya yang sekaligus 

akan membentenginya dari pengaruh-pengaruh negatife yang berasal dari luar. Dalam 

dakwah pun, sebelum menyeru masyarakat luas, seorang muslim diperintahkan untuk 
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berdakwah terlebih dahulu kepada anggorta keluarga dan kerabat dekatnya. Dalam al-

Qur`an Allah Swt. berfirman: 

           

Artinya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” 

(Qs. Asy-Syu`ara : 214) 

Pendidikan dalam keluarga seharusnya telah dimulai sejak usia anak dalam 

kandungan hingga menginjak usia baligh dan memasuki jenjang pernikahan, dan 

bahkan akan terus berlangsung hingga usia tua. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul 

SAW: 

“Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan ibu hingga liang lahat.” (Al- Hadits) 

Pertama, pendidikan pada saat anak dalam kandungan (prenatal). Pada saat 

anak berada dalam kandungan, menjelang turunnya malaikat untuk meniupkan roh, 

disertai catatan tentang empat perkara, yakni rezeki, umur, amal dan nasib. Sang ibu 

mendidik bayi tersebut dengan memperbanyak doa kepada Allah Swt agar anaknya 

menjadi pribadi yang saleh, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi umat dan 

agamanya. 

“Sesungguhnya, seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya alam Rahim 

ibu selama 40 hari menjadi mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. 

menjadi segumpal daging selama itu pula. Selanjutnya, diutuslah malaikat untuk 

meniupkan roh atasnya serta menulis empat ketetapan, yakni rezeki, umur, amal dan 

nasibnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
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Istri Imran ketika mengandung Maryam, digambarkan al-Qur`an, mendoakan 

putrinya agar menjadi wanita salehah. Sejarah kemudian membuktikan bahwa 

Maryam adalah wanita pilihan Allah yang dari rahimnya lahir Nabi Isa AS. 

                                

        

Artinya: “(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya 

aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang 

saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari 

padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". 

(Qs. Ali Imran 3 : 35) 

Besarnya korelasi pengaruh doa dan harapan ibu terhadap anak telah 

dibuktikan oleh penelitian. Diantaranya hasil penelitian Emile Coue sebagaimana 

dikutip oleh Wahjoetomo (1997) dalam buku Perguruan Tinggi Pesantren, 

Pendidikan Alternatif Masa Depan, tentang bagaimana ibu-ibu Spanyol dan Athena 

dapat melahirkan anak-anak `pilihan`. Ibu-ibu Spanyol melahirkan anak-anak yang 

kuat dan tumbuh menjadi prajurit-prajurit ulung karena pada saat kehamilannya, 

mereka sangat berhasrat dan berdoa untuk menyumbangkan ahli-ahli perang dan 

prajurit pilihan bagi negaranya. Begitupun ibu-ibu Athena melahirkan anak-anak yang 

cerdas karena berhasrat dan berdoa untuk dapat menyumbangkan ahli-ahli 

pengetahuan bagi negaranya. 
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Kedua, pendidikan anak pasca lahir hingga baligh (postnatal). Ketika seorang 

anak lahir, Islam mengajarkan untuk mendidik dan mengembangkan aspek tauhid, 

antara lain dengan membacakan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. 

                        

         

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.” (Qs. An-Nahl 16 : 78) 

Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa panca indera manusia yang 

pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa 

satu menit setelah kelahiran, bayi mulai dapat menangkap bunyi-bunyian yang telah 

membuatnya segera memalingkan wajah kea rah datangnya suara. 

Islam menuntun, pendidikan berikutnya berupa pemberian nama yang baik, 

pemberian air susu ibu (ASI), dan penanaman keteladanan kepribadian Islam serta 

pemberian tuntunan untuk berumah tangga. 

“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik dan 

mendidiknya dengan adab yang mulia.” (HR. Hakim) 

                    

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan…” (Qs. Al-Baqarah 2 : 

233) 
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“Seorang anak hendaknya disembelihkan akikah setelah hari ke-7 dari 

kelahirannya dan diberi nama (dengan nama yang baik) dan dicukur rambutnya. 

Setelah anak tersebut mencapai umur 6 tahun, hendaknya dididik tentang sopan 

santun. Setelah berusia 9 tahun hendaknya dipisahkan tempat tidurnya. Dan bila telah 

mencapai usia 10 tahun, hendaknya dipukul bila meninggalkan shalat. Kemudian 

setelah dewasa dinikahkan. Maka pada saat itu, ayah menjabat tangan anaknya dan 

mengatakan, `Saya telah mendidik, mengajar, dan menikahkan kamu. Karena itu, saya 

mohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah dunia dan azab di akhirat kelak.” 

(Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumudin)
23

 

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat esensial dalam kehidupan 

manusia untuk membentuk insan yang dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupannya. William J. Goode (1995) mengemukakan bahwa keberhasilan atau 

prestasi yang dicapai siswa dalam pendidikannya sesungguhnya tidak hanya 

memperhatikan mutu dari institusi saja, tetapi juga memperlihatkan keberhasilan 

keluarga dalam memberikan anak-anak mereka persiapan yang baik untuk pendidikan 

yang dijalani. 

Pendidikan dalam keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan informal. 

Dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidik dalam 

pendidik informal ada di bawah tanggung jawab orang tua. 

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat berpengaruh 

dalam membentuk pola kepribadian anak. Di dalam keluarga anak pertama kali 

                                                           
23

 Ismail Yusanto dkk, Menggagas Pendidikan Islami, (Bogor: Al-Azhar Press, 2014), h. 78-82 
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berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan 

dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai-nilai moral, norma sosial dan 

pandangan hidup yang diperlukan anak. 

Pendidikan dalam keluarga memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memelihara Keluarga Dari Api Neraka. 

Allah Swt. berfirman dalam Qs. At-Tahrim 66 : 6 “ Hai orang-orang yang 

beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Peliharalah 

dirimu di sini tentulah ditunjukkan kepada orang tua khususnya ayah 

sebagai pemimpin dalam keluarga dan ibu serta anak-anaknya sebagai 

anggota keluarganya. 

2. Beribadah Kepada Allah Swt.  

Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. Hal ini 

sesuai dengan perintah Allah dalam kitab-Nya yang menganjurkan agar 

manusia beribadah kepada Allah Swt.  

                  

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (Qs. Al-Dzariyat 51 : 56) 
 

3. Membentuk Akhlak Mulia. 

Pendidikan dalam keluarga tentunya menerapkan nilai-nilai atau keyakinan 

seperti juga yang ditunjukkan dalam Qs. Luqman : 12-19, yaitu agar 

menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah, tidak 
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mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orangtua, mendirikan 

shalat (beribadah), tidak sombong, sederhana dalam berjalan, dan lunakan 

suara (akhlak/kepribadian). 

4. Membentuk Anak Agar Kuat Secara Individu, Sosial dan Profesional. 

Kuat secara individu ditandai dengan tumbuhnya kompetensi yang 

berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kuat secara sosial 

berarti individu terbentuk untuk mampu berinteraksi dalam kehidupan 

masyarakat. Kuat secara professional bertujuan agar individu mampu hidup 

mandiri dengan menggunakan keahliannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Berdasarkan uraian tujuan pendidikan Islam dalam keluarga di atas, maka 

orang tua sebagai pendidik pertama dan utama berkewajiban menanamkan pendidikan 

keimanan (tauhid) terhadap anak-anaknya dalam keluarga. Pendidikan keimanan yang 

ditanamkan dari awal akan dapat membentengi anak dalam perkembangan sosialnya 

dari pengaruh lingkungan sekitar. Terlebih di dalam pengaruh globalisasi dan gaya 

kehidupan yang hedonis. Jika anak-anak tidak dibekali nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan sejak dini, mereka akan terjerumus dalam kehidupan yang membawa pada 

kehancuran.
24

 

 

 
 

                                                           
24

 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis)… h. 50-52 
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3. Al-Quran 

1. Sejarah Ringkas Al-Qur`an 

Menurut para ulama ahli tarikh, Al-Qur`an itu diturunkan pada tanggal 17 

Ramadhan saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, bertepatan dengan tanggal 6 

Agustus 610 Masehi. Pada waktu itu Muhammad sedang berkhalwat dan bertahannuts 

di gua Hira, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril memeluknya dengan erat lalu 

menyuruh beliau untuk membaca. “Bacalah!” Kata Jibril. “Aku tidak pandai 

membaca”, sahut Muhammad. Jibril menyuruh membaca kepada beliau sampai tiga 

kali, tetapi beliau hanya dapat menjawab: “Aku tidak pandai membaca”. Akhirnya 

Jibril membacakan ayat-ayat yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Inilah ayat-ayat Al-

Qur`an yang pertama diturunkan. Dan surat yang terakhir turun adalah surat Al-

Maidah ayat 3. 

Karena datangnya wahyu pertama, terangkatlah Nabi Muhammad menjadi 

Nabi. Dan setelah turun surat Al-Mudatsir, terangkatlah beliau menjadi Rasul untuk 

seluruh alam.
25

 

Ayat-ayat al-Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur menurut keadaan 

tempat, waktu dan kebutuhan. Masa turunnya kurang lebih 32 tahun, yaitu 13 tahun 

pada waktu Nabi Muhammad berada di Mekkah (sebelum Hijriah) dan pada umumnya 

disebut ayat-ayat Makiyyah, 10 tahun lagi pada waktu Nabi Muhammad sudah berada 

di Madinah (Setelah Hijriah) dan pada umumnya disebut ayat-ayat Madaniyyah.
26

 

                                                           
25

 Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung : Angkasa,1993, h. 

32 
26

 Ibid. 33 
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2. Pengertian Al-Quran 

Menurut Al Jurnani, Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Rasul, 

tertulis dalam Mushab-Mushab, yang diriwayatkan dengan cara mutawatir tanpa 

syubhat, sedangkan Al-Quran itu menurut penuntut kebenaran ialah ilmu La Dunni 

yang mencakup segala hakikat kebenaran. 
27

 

Definisi Al-Quran menurut Dr. Subhi Al Salih, Al-Quran adalah firman Allah 

yang bersifat atau berfungsi mukjizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian 

Muhammad SAW) yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang tertulis di 

dalam mushab-mushab. Yang dinukil/diriwayatkan dengan cara mutawatir dan 

dipandang beribadah membacanya.
28

 

Definisi Al-Quran menurut Ali Ashabuni, Al-Quran adalah kalamullah yang 

mukjiz diturunkan kepada penutup para Nabi dan para Rasul, dengan perantara yang 

dapat dipercaya yaitu malaikat Jibril yang ditulis dalam mushab dan dinukilkan 

kepada kita secara mutawatir, serta diperintah membacanya, diawali dengan surat Al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas.
29

 

 

3. Nama-nama Al-Qur`an 

Al-Imam As-Sayuthi menuturkan dalam kitabnya Al-itqaan fi Ulumil Qur`an 

sebagai berikut:  

                                                           
27

 DIkutip dari buku Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung 

: Angkasa,1993, h. 1. Karya :  Al Jurjani, At-Ta’rifaat, Tahun 1938, h.152 
28

  DIkutip dari buku Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung 

: Angkasa,1993, h. 2. Karya :  Masyfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Quran, Surabaya : Bina Ilmu, 1980, 

h.2 
29

 DIkutip dari buku Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung 

: Angkasa,1993, 2. Karya : Khadijatus Saalihah, Perkembangan Seni Baca Al-Quran dan Khiroat 7 di 

Indonesia, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1983, h.11 
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Al-Jahidh berkata: 

“Allah telah menamai kitabNya dengan nama yang berbeda sekali dengan 

nama yang diistilahkan oleh bangsa Arab terhadap kalimat dan tafshil. Allah 

menamai jumlah kalimat-kalimat-Nya dengan Qur`an, sedang bangsa Arab menamai 

jumlah kalimat-kalimatnya dengan Diwan. Allah menamai bagian-bagian kitab-Nya 

dengan surat, sedang bangsa Arab menamainya dengan qashidah. Allah menamai 

bagian-bagian surat dengan ayat, sedang bangsa arab menamainya dengan bait. 

Allah menamai akhir ayat al-Qur`an dengan fashilah, sedang bangsa Arab 

menamainya dengan qafiyah.”
30

 

Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Abul Ma`ali Syaizalah yaitu pengarang 

kitab Al-Burhan fi Musykilatil Qur`an, menyebutkan nama Al-Qur`an dengan 53 

nama. Yaitu: Al-Kitab, Al-Mubiin, Al-Qur`an, Al-Karim, Al-Kalam, An-Nuur, Al-

Huda, Ar-Rahmat, Al-Furqan, Asy-Syifaa, Al-Mauizhah, Ad-Dzikru, Al-Mubaarak, 

Al-Aliyy, Al-Hikmah, Al-Hakiim, Al-Muhaimin, Ash-Shirathal Mustaqiim, Al-

Qayyim, Al-Qaul, Al-Fashlu, An-Nabaul Adhiim, Ahsanul Hadits, Al-Matsani, Al-

Mutasyabihat, At-Tanziil, Ar-Ruh, Al-Wahyu, Al-Araby, Al-Bashair, Al-Bayan, Al-

Ilmu, Al-Haq, Al-Haady, Al-`Ajab, At-Tadzkirah, Al-Urwatul Wutsqa, Ash-Shidqu, 

Al-Adl, Al-Amru, Al-Munaady, Al-Busyra, Al-Majiid, Az-Zabuur, Al-Basyiir, An-

Nadziir, Al-Aziz, Al-Balaaqh, Al-Qashash, As-Suhuf, Al-Mukarramah, Al-Marfu`ah, 

Al-Muthahharoh. 

                                                           
30

 DIkutip dari buku Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung 

: Angkasa,1993, h. 5-15. Karya: As-Suyuthi, Al-Itqaan fi Ulumul Qur`an, Libanon: Beirut, tanpa tahun, 

jilid I, h. 51. 
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Disamping nama-nama Al-Qur`an yang tersebut di atas, juga al-Qur`an 

mempunyai nama paling terkenal yaitu: Al-Qur`an, Al-Kitab, Al-Furqaan dan Adz-

Dzikri. Prof. TM. Hasby Ash-Shiddieqy mengatakan sesab-sebab al-Qur`an dinamai 

dengan nama demikian adalah “Bahwa Al-Qur`an dinamai dengan nama Al-Qur`an 

adalah karena ia dibaca. Dinamai dengan Al-Furqaan, adalah karena dia 

menceraikan yang benar dari yang salah atau membedakan antara yang hak dengan 

yang bathil. Dinamai dengan Adz-Dzikr, adalah karena dia suatu peringatan 

daripada Allah. Allah menerangkan di dalamnya apa yang halal, yang haram, akan 

hudud, akan faraidl, dank arena dia suatu sebutan yang mulia.”
31

 

Menurut As-Suyuthi, Al-Qur`an dinamai dengan Al-Kitab ialah karena kitab 

itu telah mengumpulkan macam-macam ilmu, kisah-kisah, dan berita-berita dengan 

bentuknya yang sempurna. Sedang arti kitab itu sendiri menurut bahasa ialah 

mengumpulkan.
32
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 DIkutip dari buku Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung 

: Angkasa,1993, h. 15. Karya: . Prof. TM. Hasby Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-

Qur`an/Tafsir, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 20 
32

 DIkutip dari buku Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A.Fudlali, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung 

: Angkasa,1993, h. 15. Karya: As-Suyuthi, Al-Itqaan fi Ulumul Qur`an, Libanon: Beirut, tanpa tahun, 

jilid I, h. 52 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan 

yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah dapat 

mencapai hasil yang optimal.
1
 Atau diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan tertentu.
2
 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu penelitian 

yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi 

yang terdapat dalam kepustakaan (buku).
3
 Dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang 

melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan 

generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
4
  

Data yang diteliti berupa naskah naskah atau majalah-majalah yang bersumber dari 

khasanah kepustakaan.
5
 Prosedur dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data 

                                                           
1
 Anton Baker, Metode-Metode Penelitian Filsafat, Yogyakarta, Kanisius, 1986, hl. 55 

2
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B), 

(Bandung: Alfbeta, 2008), h. 3 
3
 Suharismi Arikunto, Menejemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 310 

4
 Munzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 62 

5
 M.Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Eresco, 1985), h. 54 
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deskriptif yang berupa data tertulis setelah dilakukan analisis pemikiran (concrete 

analyze) dari suatu teks.
6
  

Pendekatan berikutnya yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan filosofis. 

Menurut Karl Jaspers yang dikutip oleh Sudarto dalam bukunya Metodologi 

Penelitian Filsafat, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki dan 

menentukan tujuan akhir serta makna terdalam dari realita manusia. Ia juga 

menambahkan bahwa ilmu filsafat mempertanyakan substansi atau obyek yang 

diselidiki, dan menempatkan obyek itu untuk dipahami secara utuh totalitasnya.
7
 

Dalam penelitian ini obyeknya berupa al-Qur`an surat Luqman ayat 13-14 dan 

pendidikan Islam dalam keluarga. 

 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai 

suatu individu, gejala atau kelompok tertentu.
8
 Sedangakan menurut kartini kartono 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa yang menarik kesimpulan.
9
 

Dalam hal ini penulis menggambarkan objek penelitian mengenai pendidikan 

Islam dalam keluarga telaah Qur`an surat Luqman ayat 13 dan 14. Untuk memperoleh 

                                                           
6
 Steven Adam J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 3 
7
 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996, h. 7-8. 

8
 Koejaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 30 

9
 Kartini Kartono, Pengantar Metodology Research Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

h. 29 
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data tersebut maka penulis menggunakan sumber data primer berupa buku, jurnal 

penelitian dan makalah yang berkaitan dengan pendidikan Islam dalam keluarga telaah 

Qur`an surat Luqman ayat 13 dan 14. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan 

juga berupa buku, jurnal penelitian dan makalah yang terkait dengan Islam dalam 

keluarga telaah Qur`an surat Luqman ayat 13 dan 14. 

 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subyek darimana data 

diperoleh.
10

 

A. Sumber Data Primer  

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam penelitian
11

 atau 

sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi 

pokok pembahasan, Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Al-Qur`an dan Terjemah, Al-Qur`an Cordoba, PT Cordoba Internasional 

Indonesia, Bandung, 2012. 

2. `Abdullah Nashih `Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam (Tarbiyatul 

Aulad Fil islam), Depok: Fathan Prima Media, 2016. 

                                                           
10

http://www.perkuliahan.com/pengertian=penelitian+studi+pustaka+menurut+wikipedia/(2

5 Mei 2016) 

11
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Tarsiti, 2000), h. 78 

http://www.perkuliahan.com/pengertian=penelitian+studi+pustaka+menurut+wikipedia/(25
http://www.perkuliahan.com/pengertian=penelitian+studi+pustaka+menurut+wikipedia/(25
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3. Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010. 

 

 

B. Sumber Data Skunder 

Sumber skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung 

dengan sumbernya yang asli.
12

 Sumber data skunder bertujuan untuk 

melengkapi data-data primer. Adapun dalam penelitian ini Sumber data 

skunder yang digunakan yaitu: 

1. Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis), Bandung: PT 

Rosdakarya, 2014. 

2. Amirullah Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga (Studi 

tentang Model Pendidikan Karakter dalam keluarga Perspektif Islam), 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016. 

3. Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisa Psikologis, 

Filsafat dan Pendidikan), Jakarta: PT Pustaka Al Husna, 2004. 

4. M. Ismail Yusanto dkk, Menggagas Pendidikan Islami, Bogor: Al-Azhar 

Press, 2014. 

5. HM. Arifin, Ilmu pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 1991. 
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 Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yaitu data yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.
13

 Penggunaan metode ini dengan 

alasan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 

reseach). Adapun jalannya pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

A. Tahap Orientasi 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan membaca data secara umum 

tentang pendidikan Islam dalam keluarga telaah Qur`an surat Luqman ayat 13 

dan 14 untuk mencari hal-hal yang menarik untuk diteliti. Dari sini kemudian 

peneliti memfokuskan studi atau tema pokok bahasan. 

 

B. Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data secara terarah dan terfokus 

untuk mencapai pemikiran yang matang tentang tema pokok bahasan. Peneliti 

juga perlu mengetahui pendidikan Islam dalam keluarga telaah Qur`an surat 

Luqman ayat 13 dan 14 dalam berbagai pemikiran dan perspektif. Selanjutnya 

unsur relevan yang terkumpul akan dianalisis untuk dilihat secara obyektif. 
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 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 220 
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D. Tahap Studi Terfokus 

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan studi secara mendalam tentang 

pendidikan Islam dalam keluarga telaah Qur`an surat Luqman ayat 13 dan 14.
14

 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Metode ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan 

bermuara pada kesimpulan kesimpulan umum. Adapun tekhnik analisis datanya 

menggunakan tekhnik analisis isi (content analysis) yaitu, penelitian yang dilakukan 

terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara, 

maupun tulisan.
15

 Juga menggunakan metode Maudhu`i Tahlili. 

Metode Maudhu`i, yakni penulis akan membahas ayat-ayat sesuai dengan tema atau 

judul yang telah ditetapkan. 

Metode Tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an dengan aspeknya dan 

menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, 

maksud setiap ungkapan dengan bantuan asbab an-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal 

dari Nabi, sahabat dan tabiin.
16
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 Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h. 47-49 
15

 Suharismi Arikunto, Menejemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 309. 
16

 Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 25 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

1. Deskripsi Surat Luqman Ayat 13-14 

Surat Luqman terdiri atas 34 ayat, dan ia diturunkan sesudah surat As-Saffat. Surat 

Luqman termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah, kecuali ayat 28, 29 dan 30. 

Ketiga ayat tersebut termasuk ke dalam kelompok Madaniyyah. 

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

beliau yang sangat menyentuh diuraikan di sini, dan hanya disebut dalam surah ini. 

Asbabun Nuzul surat ini ialah, bahwa orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi 

SAW tentang kisah Luqman beserta anaknya, dan ketaatannya kepada kedua ibu 

bapaknya, maka turunlah surat ini.
 1

 

Surah Luqman ayat 13-14 berbunyi sebagai berikut: 

                             

                                 

              

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.(13) Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

                                                           
1
 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Juz XXI, (Mesir: CV. Toha Putra Semarang, 

1992), h. 130  
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tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(14)”
2
 

Syarah Mufradat Surah Luqman 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". 

  )                             ) 

Ingatlah, hai Rasul yang mulai, kepada nasehat Luqman terhadap anaknya, karena 

ia adalah orang yang paling belas kasihan kepada anaknya dan paling mencintainya. 

Karenanya, Luqman memerintah kepada anaknya supaya menyembah Allah semata, 

dan melarang berbuat syirik (menyekutukan Allah dengan lainnya). 

Luqman menjelaskan kepada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu merupakan 

kedzaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang dzalim, karena perbuatan 

syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ia dikatakan dosa 

besar, karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Tuhan, yang hanya dari 

Dia-lah segala nikmat, yaitu Allah SWT dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat 

apapun, yaitu berhala-berhala. 

Imam bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Ibnu 

Mas`ud. Ibnu Mas`ud telah menceritakan, bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu 

firman-Nya: 

                                                           
2
 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemah, ( Bandung : PT Cordoba Internasional 

Indonesi, 2012), h. 412 
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Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 

mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. Al-An`am 6 : 82) 

 

Maka hal itu dirasakan sangat berat oleh sahabat, lalu mereka berkata, “Siapakah 

di antara kita yang tidak mencampuradukkan imannya dengan perbuatan dzalim 

(dosa)?” Maka Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya pengertian dzalim itu 

tidaklah demikian, Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan Luqman?” 

)               ) 

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

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

31 : 13) 

Sesudah Allah menuturkan apa yang telah diwasiatkan oleh Luqman terhadap 

anaknya, yaitu supaya ia bersyukur kepada Tuhan Yang telah memberikan semua 

nikmat, yang tiada seorangpun bersekutu dengan-Nya di dalam menciptakan sesuatu. 

Kemudian Luqman menegaskan bahwasannya syirik itu adalah perbuatan yang buruk. 

Selanjutnya Allah SWT mengiringi hal tersebut dengan wasiat-Nya kepada semua 

anak supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya kedua 

orang tua adalah penyebab pertama bagi keberadaannya di dunia itu. Untuk itu Allah 

SWT berfirman: 

Syarah Mufradat Surah Luqman ayat 14 
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Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” 

   )       ) 

Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti dan taat kepada kedua 

orang tuanya, serta memenuhi hak-hak keduanya. Di dalam Al-Qur`an sering sekali 

disebutkan taat kepada Allah dibarengi dengan bakti kepada keuda orang tua, yaitu 

seperti yang telah disebutkan di dalam firman-Nya: 

   )                   (  

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu.” (Qs. Al-Isra` 17 : 23)  

Selanjutnya Allah SWT menyebutkan jasa ibu secara khusus terhadap anaknya, 

karena sesungguhnya di dalam hal ini terkandung kesulitan yang sangat berat bagi 

pihak ibu. Untuk itu Allah SWT berfirman: 

  )          ) 

 Ibu telah mengandungnya, sedang ia dalam keadaan lemah yang kian bertambah 

disebabkan makin membesarnya kandungan sehingga ia melahirkan, kemudian sampai 

dengan selesai dari masa nifasnya. 
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Kemudian Allah menyebutkan lagi jasa ibu yang lain, yaitu bahwa ibu telah 

memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan telah merawatnya dengan sebaik-

baiknya sewaktu ia tidak mampu berbuat sesuatu pun bagi dirinya. Untuk itu Allah 

SWT berfirman: 

    )        ) 

Dan menyapihnya dari persusuan sesudah ia dilahirkan dalam jangka waktu dua 

tahun. Selama masa itu ibu mengalami berbagai masa kerepotan dan kesulitan dalam 

rangka mengurus keperluan bayinya. Hal ini tiada yang dapat menghargai 

pengorbanannya selain hanya Yang Maha Mengetahui keadaan ibu, yaitu Tuhan Yang 

tiada sesuatu pun samar bagi-Nya baik di langit maupun di bumi. 

Allah telah memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, akan 

tetapi Dia menyebutkan penyebab dari pihak ibu saja. Karena kesulitan yang 

dialaminya lebih besar, ibu telah mengandung anaknya dengan susah payah, kemudian 

melahirkan dan merawatnya di malam dan siang hari. 

Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika ada seseorang bertanya tentang siapa 

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

ibumu, kemudian ibumu. Sesudah itu Rasulullah baru mengatakan, kemudian ayahmu. 

Selanjutnya Allah menjelaskan pesan-Nya melalui firman berikut: 

 )          ) 

Dan kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kamu kepada-Ku atas semua 

nikmat yang telah kulimpahkan kepadamu, dan bersyukur pulalah kepada kedua ibu 
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bapakmu. Karena Sesungguhnya keduanya itu merupakan penyebab bagi 

keberadaanmu. Dan keduanya telah merawatmu dengan baik, yang untuk itu keduanya 

mengalami berbagai macam kesulitan sehingga kamu menjadi tegak dan kuat. 

Kemudian Allah SWT mengemukakan alas an perintah bersyukur kepada-Nya itu 

dengan nada memperingatkan, yaitu melalui firman-Nya: 

  )    ) 

Hanya kepada-Kulah kembali kamu, bukan kepada selain-Ku. Maka aku akan 

memberikan balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan yang bertentangan dengan 

perintah-Ku. Dan Aku akan menanyakan kepadamu tentang apa yang telah kamu 

perbuat, yaitu tasyakurmu kepada-Ku atas nikmat-nikmat-Ku yang telah Kuberikan 

kepadamu, dan rasa terima kasihmu terhadap kedua ibu bapakmu serta baktimu 

kepada keduanya. 

Sesudah Allah menyebutkan pesan dan perintah-Nya, yaitu berkaitan dengan 

berbakti kepada kedua orangtua, dan setelah mengukuhkan hak keduanya yang harus 

ditaati. Lalu dia mengecualikan dari hal tersebut akan hak-hak-Nya dengan 

kesimpulan, bahwa tidak wajib taat kepada kedua orangtua bila disuruh untuk 

mengerjakan hal-hal yang membuat dia murka.
3
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Op.Cit. h. 152-156 
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2. Pendidikan Islam dalam Keluarga Telaah Qur`an Surat Luqman Ayat 13-14 

A. Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga 

Menurut Ibnu Musthafa, pendidikan agama Islam dalam keluarga yang 

diberikan kepada anak harus memenuhi konsep dasar pendidikan Islam, yaitu: 

1. Tauhid serta pengertian tentang hakikatnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah 

SWT serta tanda-tanda kekuasaan-Nya perlu ditanamkan pada generasi 

keluarga Muslim sesuai dengan tingkatan usianya. 

2. Pendidikan Akhlak, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan Allah 

dalam mengatur hubungan bermasyarakat. Manusia disebut berakhlak 

mulia apabila segala tindakannya sesuai dengan segala perintah dan 

larangan Allah.
4
 

Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan Islam dalam keluarga selama 

berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia 

beriman, bertakwa dan berakhlak terpuji. Makah hal tersebut dapat dilakukan dengan 

berpangkal dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Luqman di antaranya ayat 13-

14 yaitu: 

A. Pembinaan iman dan tauhid (ayat 13) 

Dalam ayat 13, Luqman menggunakan kata pencegahan dalam menasehati 

anaknya agar ia tidak menyekutukan Allah. Dan pembentukan iman 

seharusnya mulai sejak dalam kandungan. Namun kedua orang tuanyalah yang 

terlebih dahulu harus memiliki iman yang mantap. 

                                                           
4
 Ibnu Musthafa, Keluarga Islam Menyongsong Abad 21, (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 95 
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B. Pembinaan akhlak (ayat 14) 

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Di 

antara contoh akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah: 

Akhlak anak terhadap kedua ibu bapak, terhadap orang lain dan akhlak dalam 

penampilan diri.
5
 

Surat Luqman ayat 13 “Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada 

puteranya, 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 engaku mempersekutukan Allah.” Artinya janganlah engaku 

mempersekutukan Tuhan yang lain dengan Allah. Karena tidak ada Tuhan selain 

Allah. Malahan selain dari Tuhan itu adalah alam belaka, ciptaan Tuhan belaka. 

tidaklah Allah itu bersekutu atau berkongsi dengan Tuhan yang lain di dalam 

menciptakan alam ini. “Sesungguhnya mempersekutukan itu adalah aniaya yang amat 

besar.” Yaitu menganiaya diri sendiri, memperbodoh diri sendiri. 

Memang aniaya besarlah orang kepada dirinya kalau dia mengakui ada lagi 

Tuhan selain Allah, padahal selain dari Allah itu adalah alam belaka, dia aniaya atas 

dirinya sebab Tuhan mengajaknya agar membebaskan jiwanya dari segala sesuatu, 

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. 

                                                           
5
 Zakiyah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV Ruhama, 

1995), h. 95 
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Jiwa yang dipenuhi oleh tauhid adalah jiwa yang merdeka. Tidak ada sesuatu 

jua pun yang dapat mengikat jiwa itu, kecuali dengan Tuhan. Apabila manusia telah 

mempertuhan yang lain, sedang yang lain itu adalah benda belaka atau makhluk 

belaka. Manusia itu sendirilah yang membawa jiwanya menjadi budak dari yang lain.
6
 

Tauhid berasal dari kata “wahdah” atau “wahid” yang berarti bahwa Tuhan itu 

Esa tak ada duanya, tak ada lagi suatu zat keabadian lainnya, yang Maha luhur, tak 

tersaingi, tak tertandingi, tak dapat disamai, tak berlawan. 

Dalam al-Qur`an Allah SWT menyatakan tentang sifat Tauhid sebagai berikut: 

                            

     

Artinya: “Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (Qs. Al-Ikhlas 112 

: 1-4) 

Tauhid berarti bahwa manusia harus mengambil Tuhan sebagai satu-satunya 

Pencipta, Penguasa dan Pemberi baginya di awal dan akhir usahanya. Tauhid terbagi 

menjadi enam bagian. 

1. Tauhid Rububiyah, ialah tauhid ketuhanan, dan maksudnya ialah mengaku 

tidak ada yang menjadikan langit dan bumi, manusia, binatang, pohon, 

batu, zat-zat gas, zat cair, zat padat, dan zat lainnya melainkan Allah. 

                                                           
6
 Syaikh AbdulMalik Bin AbdulKarim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar Juzu` XVIII, 

(Surabaya: Yayasan Latimojong, 1991), h. 157 
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2. Tauhid Uluhiyah, ialah tauhid ibadah, yaitu beribadah, berdoa, minta-

minta, sujud, merendah, hanya kepada Allah, tidak kepada lain-Nya, dan 

tidak menerima hukum agama dan ketetapan perkara yang ghaib melainkan 

dari Allah. 

3. Tauhid Sifat, ialah bertauhid kepada Allah dengan mempercayai ada pada-

Nya sifat-sifat sebagaimana Ia dan Rasul-Nya disifatkan. 

4. Tauhid Iktiqaadi, ialah tauhid pada i`tiqad. 

5. Tauhid Qauli, ialah tauhid pada omongan. 

6. Tauhid Amali, ialah tauhid dengan amalan shaleh dalam masyarakat 

dengan memelihara kesatuan umat. 

 

Kesemua bentuk tauhid tersebut haruslah merupakan kesatuan yang tidak 

boleh dipisahkan karena tauhid yang satu melengkapi yang lain.
7
  

Para guru dan orang tua harus memberikan perhatian yang besar terhadap 

akidah anak. Menanamkan akidah tersebut dalam jiwa mereka. Menanamkan 

wahdaniyatullah (keesaan Allah SWT). Dan menjauhkan mereka dari perbuatan 

syirik. Ketika akidah Islam sudah tertanam kuat dalam diri anak, ia pasti menemukan 

kejernihan jiwa dan perasaan kemanusiaan yang tinggi. Karena akidah Islam mencetak 

anak menjadi orang yang komitmen terhadap ketaatan kepada Allah SWT, 

menjadikannya tentram ketika mendekat kepadaNya, dan menjadikannya selalu 

bersandar kepada Allah dalam setiap kepedihan dan kesengsaraan. 

Tujuan akidah Islam kepada anak dan manfaat akidah tersebut bagi dirinya di 

dunia dan di akhirat adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperkokoh keesan Allah SWT dalam dirinya sehingga 

menghindari perbuatan syirik. Juga untuk menanamkan akidah yang benar 

dalam dirinya. 

                                                           
7
 Ramayulis, dkk, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h. 

2-3 
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2. Agar anak meyakini bahwa Allah SWT adalah Rabb yang Maha Esa dalam 

Dzat, sifat, dan perbuatanNya. 

3. Agar anak mendapatkan ketenangan batin dan memiliki keseimbangan 

mental. 

4. Agar anak mengetahui hakikat keberadaannya sebagai manusia serta 

meyakini bahwa dirinya menjadi mulia dan terhormat ketika menganut 

agama yang agung ini. 

5. Untuk mencetak tingkah laku anak menjadi tingkah laku yang Islami. 

6. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berfikir secara benar dan 

menjadikan akal berfikir secara bebas. 

7. Untuk menolak perbuatan bid`ah dan khufarat. Serta melindungi anak dari 

aliran-aliran sesat yang bertujuan untuk merusak akidah dalam dirinya.
 8

 

Surat Luqman ayat 14 “Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kepada 

kedua ibu bapaknya”. Wasiat kalau datang dari Allah sifatnya ialah perintah. 

Tegasnya ialah bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia agar mereka 

menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Sebab dengan melalui jalan kedua 

ibu bapak itulah manusia dilahirkan ke muka bumi. Sebab itu sudah sewajarnya jika 

keduanya dihormati. Dalam Islam diajarkan bahwa hidup di dunia untuk beribadah 

kepada Tuhan. Buat berterimakasih. Dan untuk menjadi Khalifah. Semuanya tidak 

dapat dilaksanakan kalau kita tidak lahir kedunia. Sebab itu hormatilah ibu bapak yang 

tersebab dia, kita telah dimunculkan oleh Allah kedua. 

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah”. 

Dalam sepatah ayat ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, payah 

bertambah payah. Payah sejak pertama mengandung bertambah payah tiap menambah 

bulan dan sampai dipuncak kepayahan diwaktu anak dilahirkan. 

                                                           
8
 Syaikh Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, (Surabaya: Pustaka Elba, 

2015), h. 65-67 
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Lemah sekujur badan ketika menghajan, “Dan memeliharanya masa dua 

tahun”. yaitu sejak dilahirkan lalu mengasuh, menyusukan. Mengomong, menjaga, 

memelihara sakit senangnya. Sejak dia masih tertelungkup tidur, sampai berangsur 

pada menungkut, sampai berangsur bersingkut, sampai berangsur merangkak, sampai 

berangsur berjalan, berangsur tegak, jatuh dan tegak sampai tidak jatuh lagi. Dalam 

masa dua tahun. 

“Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orangtuamu.” 

Syukur pertama ialah kepada Allah. Karena semuanya itu, sejak mengandung sampai 

mengasuh dan sampai mendidik dengan tidak ada rasa bosan, 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 pangan setiap 

hari. Akhirnya diperingatkanlah kemana akhir perjalanan ini. “Kepada-Ku lah tempat 

kembali.” 

Dibayangkanlah di ujung ayat ini keharusan yang mesti ditempuh. Yaitu 

lambat atau cepat ibu bapak itu akan dipanggil oleh Tuhan, dan anak yang 

ditinggalkan akan bertugas pula mendirikan rumah tangga, mencari teman hidup dan 

beranak cucu, untuk semuanya akhirnya pulang jua kepada Tuhan. 

“Siapa yang didahulukan di antara ibu dan bapak?”.  Tersebutlah dalam sebuah 

hadits: 
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“Dirawikan dari Abi Hurairah ra. bahwa datanglah seorang laki-laki kepada 

Rasulullah, lalu dia bertanya: “Siapakah manusia yang lebih berhak dengan hubungan 

baikku?” Rasulullah menjawab. “Ibumu!” Orang itu bertanya lagi: “Kemudian itu 

siapa?” Nabi menjawab: “Ibumu!” Dia bertanya selanjutnya: “Kemudian itu siapa?” 

Rasulullah menjawab. “Ibumu!” “Kemudian itu siapa lagi?” Tanya orang itu. 

“Bapakmu!” Jawab Rasulullah. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Ini menunjukkan bahwa jika kasih sayang kita dibagi empat misalnya, tiga 

seperempat adalah buat ibu dan seperempat buat bapak. Ialah karena berlipat 

gandanya kesusah payahnya seorang ibu mengasuh kita.
9
 

Setelah dijelaskan maksud dari kandungan surat Luqman ayat 14 di atas, maka 

sebagai seorang anak hendaknya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, 

memiliki akhlak yang baik terhadapnya karena tanpa mereka kita tidak akan terlahir 

ke dunia ini. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap anak untuk 

diwujudkan dalam kehidupan pribadinya sebagai akhlak anak terhadap orangtuanya, 

yaitu: 

1. Berbicara dengan kata-kata yang baik. 

2. Merendahkan diri kepadanya dan mendoakannya. 

3. Berlaku baik sebagai tanda terima kasih. 

4. Tidak memanggil dengan nama terangnya. 

5. Membantu orang tua. 

6. Merelakan harta yang diambil. 

7. Tidak menaati dalam hal yang salah, meski demikian, anak tetap harus 

berlaku baik. 

8. Masuk ke kamar orang tua dengan izin. 

9. Menjalin silahturahmi yang dijalin orang tua. 

10. Tidak mencela orang tua lain. 
                                                           

9
 Syaikh AbdulMalik Bin AbdulKarim Amrullah (HAMKA), Op. Cit. h. 158-160 
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11. Hubungan sesudah orang tua meninggal untuk selalu mendoakannya.
10

 

 

Akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-

karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. 

Karakteristik-karakteristik ini membentuk kerangka psikologi seseorang dan 

membuatnya berprilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya 

dalam kondisi yang berbeda-beda. 
11

 

Dengan demikian, bahwa intisari pendidikan Islam dalam keluarga dari nasihat 

Luqman adalah tentang pembinaan iman, amal shaleh, akhlak terpuji dan kepribadian 

yang sehat, kuat dan penuh kepedulian terhadap masyarakat. Pendidikan inilah yang 

dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam bagi para pendidik. Pribadi Luqman sebagai 

sosok seorang Ayah yang terpilih sebagai teladan bagi anak-anaknya dapat dijadikan 

contoh oleh para pendidik termasuk orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. 

Orangtua memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh anak-anaknya. Demikian 

pula anak, juga mempunyai hak yang wajib dipikul oleh kedua orangtuanya. Di 

samping Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orangtua, Allah juga 

memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak serta bersungguh-sungguh 

dalam mendidiknya. Demikian ini termasuk bagian dari menunaikan amanah Allah. 

Sebaliknya melalaikan hak-hak mereka termasuk perbuatan khianat terhadap amanah 

Allah.
12

 

                                                           
10

 M. Fauzi Rachman, Islamic Relationship (Membina Hubungan Islami dengan Allah SWT, 

Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta), (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 87-94 
11

 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26-27 
12

 M. Fauzi Rachman, Islamic Teen Parenting (Pendidikan Anak Usia Tamyiz dan Baligh [7-

15 Tahun]), (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 176 
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Proses pendidikan dalam keluarga dipengaruhi oleh berbagai unsur, 

diantaranya: pendidik, anak didik, tujuan, materi, metode, media, lingkungan dan 

finansial. Dari semua unsur yang terdapat dalam proses pendidikan, metode 

pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Metode adalah cara atau 

jalan agar tujuan pendidikan dapat dicapai oleh anak didik. Metode memudahkan anak 

dalam memahami materi yang tengah diajarkan.
13

 

 

1. Materi Pendidikan Anak 

Berdasarkan konsep pendidikan anak menurut Luqmanul Hakim, dapat 

disusun materi / kurikulum pendidikan anak bagi orangtua sebagai berikut: 

a. Penguatan Aqidah 

Memberikan kesadaran tentang siapa diri kita dan hakikat Sang 

Pencipta sehingga mampu memahami konsep dasar akidah Islam. 

Pertama, Menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT. Rasa takut 

kepada Allah tidaklah sama dengan rasa takut kepada binatang buas. Ketika kita takut 

kepada binatang buas, maka kita akan menjauh, namun rasa takut kepada Allah justru 

sebaliknya. Semakin kita takut, semakin kita mendekat kepadaNya. Rasa takut ini pula 

yang akan mengantarkan seseorang menyadari bahwa kelak aka nada pembalasan dari 

Allah SWT, sekecil apapun perbuatan tersebut. 

Salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya sebagai bentuk 

contoh pendidikan orangtua kepada anaknya ialah,  

                                                           
13

 Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 57 
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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”. (Qs. Luqman [31]: 16) 

 

Di sini, Luqman menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan 

atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat nanti. Jika metode ini diterapkan kepada 

anak, niscaya akan tumbuh pribadi-pribadi yang merasakan Allah di dalam setiap 

gerak dan langkahnya. Ia pun akan senantiasa berhati-hati untuk tidak mudah 

melakukan perbuatan maksiat. 

Kedua, Menumbuhkan keyakinan akan pertolongan Allah SWT. Jika 

rasa takut telah dimiliki, rasa keyakinan yang selanjutnya harus dimiliki. orangtua 

hendaknya senantiasa mengajarkan bahwa manusia senantiasa membutuhkan 

pertolongan Allah SWT. Semakin tinggi keyakinan ini, semakin tinggi pula keyakinan 

kepada Allah SWT. Ibnu Abbas berkata, “Aku pernah di belakang Nabi SAW pada 

suatu hari dan beliau bersabda, „Wahai anak muda, peliharalah ajaran Allah, niscaya 

Dia akan memelihara engkau dan peliharalah ajaran Allah niscaya engkau akan 

mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah 

dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.” (HR. At-

Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini shahih”). 
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Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, yang pada saat itu 

masih muda, mengenai kekuasaan Allah, dan bahwa hanya Allah saja yang berhak 

dimintakan pertolongan, kesadaran ini dapat membuang kemusyrikan. 

Ketiga, Mengaitkan setiap yang dijumpai dalam kehidupan dengan 

konsep Aqidah Islam, tentang kekuasaan Allah SWT, Sifat-sifatNya dan kelemahan 

manusia. Nabi SAW mengajarkan sebuah kalimat yang mulia, “Laa haula wa laa 

quwwata illaa billaah (tidak ada daya untuk menolak keburukan dan kekuatan untuk 

merealisasikan kebaikan, melainkan atas izin Allah)”. 

b. Membangun Keterikatan terhadap Hukum Syariat 

Pertama, Mengenalkan sumber-sumber hukum syariat. Dalam al-

Qur`an Surah at-Tahrim [66]: 6, “Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu….”. Ayat 

ini merupakan dasar hukum atas kewajiban mengajarkan keluarga dan mendidik 

mereka serta memerintahkan mereka kepada yang makruf dan melarang dari yang 

mungkar.  

Kedua, Menargetkan anak untuk bisa membaca al-Qur`an sebelum usia 

10 tahun. Dari Utsman RA, Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang 

belajar al-Qur`an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari).  

Ketiga, Menghafal beberapa hadits sederhana. Hadits telah disepakati 

oleh kaum Muslim sebagai sumber ilmu dan hukum Islam yang kedua, setelah al-

Qur`an. 
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Keempat, Mengajari dan membiasakan beribadah sholat. Rasulullah 

SAW bersabda, “Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada usia 7 tahun dan 

pukullah mereka pada usia 10 tahun bila mereka tidak shalat, dan pisahkan mereka 

dari tempat tidurnya (laki-laki dan perempuan).” (HR. Hakim dan Abu Dawud). Salah 

satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya demi mewujudkan hubungan yang tak 

terputus dengan Allah ialah, “Hai anakku, dirikanlah shalat…” (Qs. Luqman [31]: 

17). Shalat merupakan indikasi pertama dari iman kepada Allah karena shalat 

menyimpan berbagai faedah. Shalat mencegah orang yang melaksanakannya dengan 

ikhlas serta meneladaninya dari perbuatan keji dan mungkar. 

Kelima, Mengajarkan Tentang Akhlak. Di dalam al-Qur`an, Luqmanul 

Hakim memberikan contoh bagaimana orangtua semestinya memperhatikan akhlak 

anak, “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 

dan jangalah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah 

kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara 

ialah suara keledai." (Qs. Luqman [31]: 18-19). 

 

Nasihat Luqman berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi 

dengan sesama manusia. Materi pengajaran ibadah hendaknya diselingi dengan materi 

pengajaran akhlak. Karena ajaran aqidah, ibadah dan akhlak merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Luqman melarang anaknya bersingkap angkuh di muka 

bumi. Bukan saja untuk mengingatkan bahwa kejadian manusia adalah dari tanah, 
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sehingga dia hendaknya jangan menyombongkan diri dan melangkah angkuh ditempat 

itu, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa bumi adalah tempat berjalan semua orang, 

yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, pengusaha dan rakyat jelata. 

Mereka semua sama, dan bumi juga kubur bagi mereka semua ditempatkan setelah 

kematian. 

Keenam, Membiasakan melafadzkan kalimat thayyibah. Mengajarkan 

kalimat-kalimat thayyibah kepada putra-putri. Apabila hendak memulai suatu aktifitas 

apapun, maka ucapkanlah, “Bismillah”. Apabila bergembira, ucapkanlah, 

“Alhamdulillah”. Apabila terlupa atau bersalah, ucapkanlah, “Astaghfirullah”. Apabila 

berjanji, ucapkanlah, “Insya Allah”. Apabila mendengar atau mendapatkan musibah, 

ucapkanlah, “Innalillahi wa inna ilayhi raji`un”. Apabila takjub melihat kelebihan 

yang dimiliki oleh orang lain, berupa harta, kondisi fisik atau yang lainnya, 

ucapkanlah, “Subhanallah”. 

Ketujuh, Belajar memilih aktivitas yang baik. Orangtua hendaknya 

memberikan perhatian dan pengawasan serta bimbingan terhadap anak. Apalagi di era 

modern seperti halnya saat ini, di mana iptek dan teknologi berkembang pesat, maka 

dari itu sangat penting peran orangtua dalam mengawasi anak agar tidak terjatuh ke 

dalam kesalahan. 

Kedelapan, Mengajarkan bahasa Arab sederhana kepada anak. Bagi 

seorang Muslim, bahasa Arab sering diistilahkan bahasa surga. Karena al-Qur`an 

sebagai panduan umat manusia dan umat Islam menggunakan bahasa Arab. Bahasa 

Arab adalah bahasa sejarah umat Islam, sebab Islam diturunkan di Arab dengan 
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Rasulnya Muhammad SAW adalah sosok keturunan bangsa Arab. Muslim dewasa 

ataupun anak-anak sedini mungkin perlu belajar bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab 

ini ditekankan sebagai upaya mempercepat proses pemahaman seseorang melakukan 

amal ibadah dengan baik dan benar. 

Kesembilan, Menanamkan persaudaraan yang baik kepada saudara 

kandung maupun teman-temannya.  

c. Menanamkan Jiwa Perjuangan dengan Menceritakan Kehidupan 

Rasulullah SAW dan Para Sahabat. Mempelajari kehidupan Rasulullah SAW dan para 

sahabatnya bukanlah semata-mata untuk mengetahui rangkaian atau kronologi dari 

peristiwa-peristiwa sejarah. Ia memiliki tujuan besar yang berkaitan dengan 

kesempurnaan keimanan seorang Muslim. Belajar Sirrah Nabawiyah adalah suatu cara 

yang cukup penting agar seorang Muslim mendapatkan gambaran sempurna tentang 

hakikat kebenaran Islam. 

d. Membiasakan Memberikan Nasihat (Secara Verbal tanpa Sanksi Fisik) 

dengan Mengedepankan Argumentasi Syariat. Hukuman non fisik dapat berupa isolasi 

(dikurung dalam kamar selama sekian menit), dihapus hak istemewa (seperti dilarang 

menonton TV selama sehari, atau dilarang bermain selama beberapa lama), 

peringatan, dan lain-lain. Anak akan menerima hukuman dengan lapang dada asal 

tidak dipermalukan, dibentak, atau dikritik terlalu tajam. 

e. Dengan kemampuannya untuk mencerna suatu instruksi secara 

rasional, maka dianjurkan untuk menstimulasi nalar berpikirnya. Misalnya, mengajak 

berdiskusi tentang nilai benar dan salah, baik dan buruk.  Juga perbedaan antara 
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kebenaran menurut etika sosial dan secara agama. Misalnya, nilai benar dan slaah 

dalam etika sosial adalah berdasarkan kesepakatan manusia. Sedang nilai benar dan 

salah secara Islam adalah berdasarkan wahyu al-Qur`an dan Hadits Nabi (menurut 

styariat). 

f. Orangtua harus menjadi teman dan sahabat yang baik bagi anaknya. 

Jangan sampai kepercayaan pada orangtua luntur karena anak lebih mempercayai 

temannya. Memperbanyak diskusi dan memberikan kasih sayang dan perhatian lebih 

dapatt mendekatkan hubungan anak dan orangtua.
14

 

 

2. Metode Pendidikan Anak 

Menurut `Abdullah Nashih `Ulwan, metode pendidikan yang sangat 

berpengaruh dalam pembentukan anak berpusat pada lima perkara, yaitu: 

a. Mendidik dengan keteladanan. 

b. Mendidik dengan kebiasaan. 

c. Mendidik dengan nasehat. 

d. Mendidik dengan perhatian. 

e. Mendidik dengan hukuman.
15

 

Pertama, Mendidik dengan keteladanan. Keteladanan dalam 

pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak 

dari segi akhlak, membentuk mental dan sosialnya. Hal itu dikarenakan pendidik 

adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan contoh yang baik dimata anak. 

Anak akan mengikuti tingkah laku pendidiknya, meniru akhlaknya, baik disadari 
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maupun tidak. Bahkan, sebuah bentuk perkataan dan perbuatan pendidik akan terpatri 

dalam diri anak dan menjadi bagian dari persepsinya, diketahui maupun tidak. 

Keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik 

buruknya anak. Jika pendidik adalah seorang yang jujur dan terpercaya, maka anakpun 

akan tumbuh dalam kejujuran dan sikap amanah. Namun sebaliknya, jika pendidik 

adalah seorang yang pendusta dan khianat maka anak juga akan tumbuh dalam 

kebiasaan dusta dan tidak bisa dipercaya. 

Allah telah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan risalah langit 

kepada umat manusia. Dan Rasul tersebut disifati dengan kesempurnaan jiwa, akhlak 

dan akal yang tinggi. Sehingga orang-orang dapat menjadikannya rujukan, menuruti, 

belajar darinya dan mencontohnya dalam kemuliaan dan ketinggian akhlak yang 

seharusnya. Dalam al-Qur`an Surat Al-Ahzab [33]: 21, Allah berfirman: 

                             

      

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

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

Allah telah meletakkan pada pribadi Muhammad SAW gambaran yang 

sempurna tentang manhaj Islam. Hal ini bertujuan agar beliau menjadi gambaran 

hidup yang kekal dengan kesempurnaan akhlak dan keagungannya untuk generasi-

generasi setelahnya. Selain semua itu, beliau menjadi teladan yang sempurna dalam 
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keteguhan, kesabaran, ketekunan dan kesungguh-sungguhan. Adapun teladan yang 

beliau berikan dalam bidang ibadah dan akhlak adalah teladan yang paling banyak, 

bahkan memenuhi semua waktu hidup beliau. Setiap berganti waktu dan masa, orang-

orang menemukan dalam ibadah Nabi SAW dan akhlak beliau terdapat teladan yang 

baik dan contoh-contoh terpuji. 

1) Teladan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ibadah. 

Diriwayatkan dari Al-Mughirah Bin Syu`bah Ra bahwa Rasulullah 

SAW melakukan shalat malam sampai kaki beliau bengkak. Ketika dikatakan pada 

beliau, “Bukankah Allah telah mengampunimu apa yang telah lalu dan akan datang?” 

Beliau menjawab, “Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur?” 

(HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Diriwayatkan dari `Alqamah, “Aku bertanya kepada Aisyah Ra, 

Apakah Nabi SAW mengkhususkan hari (untuk menambah ibadah kepadaNya?)” 

Aisyah Ra menjawab, “Tidak, amal beliau terus berlanjut (terus-menerus). Dan 

siapakah diantara kalian yang mampu yang seperti Rasulullah lakukan?” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim). 

Demikianlah hati Nabi SAW selalu terkait dengan Allah, Beliau 

sangat menyenangi ibadah dan munajat. Bangun di malam hari untuk shalat, begitu 

juga disiang hari. Beliau mendapatkan kenikmatan dalam shalatnya, kebeningan mata 

disetiap ibadahnya.  
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2) Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam akhlak yang luhur. 

Teladan beliau dari sifat kedermawanannya dapat dilihat dari 

pribadi Rasulullah SAW yang selalu memberi tanpa takut miskin. Beliau lebih 

dermawan dengan kebaikan dari pada hembusan angina bertiup, terutama pada bulan 

Ramadhan, beliau lebih dermawan lagi dari pada sebelumnya. 

Tentang keteladanan beliau dalam sifat zuhud, Abdullah Bin 

Mas`ud Ra berkata, “Aku masuk menemui Rasulullah SAW saat beliau tengah tidur di 

atas selembar tikar yang membekas di badan beliau yang mulia. Maka aku 

berkata,”Wahai Rasulullah, jika kami buatkan untukmu tilam untuk mengalasi 

tubuhmu dari tikar itu”, Beliau menjawab: “Apalah aku dengan dunia ini. Aku dan 

dunia ini hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebatang 

pohon, kemudian ia pergi meninggalkannya”. Beliau juga mengatakan: “Ya Allah, 

jadikanlah rejeki keluarga Muhammad sebatas untuk mencukupi (kebutuhannya 

saja).” 

Bagaimana mungkin beliau tidak menempati kedudukan zuhud 

yang tertinggi, sedangkan beliau selalu melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari 

beliau dan apa yang Allah katakana kepadanya. 

Tentang keteladanan beliau dalam tawadhu, semua orang yang 

sezaman dengan Rasulullah SAW sepakat bahwa beliau selalu yang memulai salam 

kepada para sahabatnya, dan selalu menghadapkan seluruh tubuhnya kepada orang 

yang berbicara kepadanya, baik anak kecil maupun orang dewasa. Beliau juga yang 

paling terakhir menarik tangannya ketika bersalaman. Apabila beliau datang, beliau 
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selalu duduk ditempat kosong yang tersedia dimajelis tersebut. Jika beliau pergi ke 

pasar sambil membawa sesuatu, beliau berkata, “Akulah yang paling berhak 

membawa ini”. 

Tentang keteladanan Nabi SAW dalam sifat pemaaf dan kemurahan 

hatinya. Beliau sudah mencapai tingkat tertinggi dari sifat pemaafnya dalam 

menghadapi sifat kasar orang-orang Arab gurun, atau dalam bermuamalah (setelah 

beliau mendapatkan kemengangan) dengan mereka yang memusuhi beliau. Sedangkan 

yang beliau lakukan adalah mengumpulkan mereka dan memberikan mereka 

keamanan, sambil berkata kepada mereka, “Apa menurut kalian yang aku lakukan 

kepada kalian?” Mereka berkata, “(Engkau) adalah seorang saudara yang mulia dan 

anak saudara yang mulia.” Beliau bersabda, ”Pergilah, kalian semua bebas merdeka”. 

Tentang keteladanan Nabi SAW dalam kekuatan fisiknya. 

Kekuatan fisik beliau menjadi contoh yang baik, karena beliau telah mengalahkan 

pegulat yang terbaik saat itu sampai tiga kali, dan pegulat itu setelah kalahnya, “Aku 

bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah”. 

Keteladanan Nabi SAW dalam kecerdasan dalam bersiasat. Beliau 

menjadi teladan dalam siasatnya yang cerdik untuk semua kalangan, baik mereka yang 

beriman padanya maupun yang tidak. Beliau selalu diberi keberhasilan dalam segala 

hal ketika beliau dianugerahi akhlak yang mulia, kecerdasan dalam bersiasat, dan 

meletakkan segala perkara secara proporsional. 

Keteladanan Nabi SAW dalam keteguhannya memegang prinsip. 

Sikap beliau menghadapi pamannya, Abu Thalib, saat beliau mengira pamannya akan 
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menyerahkannya kepada Quraisy dan menelantarkannya. Beliau mengatakannya 

sebagai pengembang risalah Islam yang abadi untuk menunjukkan kepada dunia, 

bagaimana seharusnya teguh memegang keyakinan, bagaimana seharusnya berkorban, 

dan bagaimana seharusnya menjadi para pengajak manusia untuk berserah diri kepada 

Allah, “Demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari 

ditangan kananku dan bulan ditangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan 

dakwah ini. Aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menjadikannya menang 

atau aku binasa karenanya.” 

Sisi akhlak yang menonjol dengan keteladanan yang baik adalah 

faktor terbesar yang memberi pengaruh terhadap hati dan jiwa. Hal ini menjadi sebab 

terbesar tersebarnya Islam ke pelosok negeri yang jauh dan masuknya banyak umat 

manusia ke jalan iman. Sudah seharusnya generasi Islam disemua kalangan, 

memahami hakikat dan memberikan teladan yang baik bagi yang lain, selain memiliki 

akhlak yang utama, muamalah yang baik, dan sifat-sifat Islam lainnya. Agar 

selamanya mereka menjadi cahaya hidayah bagi dunia, matahari reformasi akhlak, 

peneyeru kepada kebaikan dan kebenaran, serta menjadi generasi para penyebar 

risalah Islam yang abadi. 

Dari sini Nabi SAW menganjurkan pendidik untuk menunjukkan 

teladan yang baik dalam segala hal sehingga anak terpengaruh oleh kebaikannya sejak 

ia masih kecil dan terbentuk akhlaknya dengan sifat-sifat yang mulia.
16
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Kedua, Mendidik dengan kebiasaan. Telah ditetapkan dalam syariat 

Islam bahwa anak semenjak lahir sudah diciptakan dalam keadaan bertauhid yang 

murni, agama yang lurus dan iman kepada Allah. Allah SWT berfirman,  

                                  

                   

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.”. (Qs. Ar-Rum [30]: 30). 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Setiap bayi yang dilahirkan dalam 

keadaan fitrah.” (HR. Al-Bukhori). Hadits ini menjelaskan bahwasannya setiap bayi 

yang dilahirkan ke dunia ini adalah dalam keadaan tauhid dan iman kepada Allah. 

Dari sini, tibalah saatnya pembiasaan, pendiktean, dan pendisiplinan 

mengambil perannya, dalam pertumbuhan anak dan menguatkan tauhidyang murni, 

akhlak yang mulia, jiwa yang agung dan etika syariat yang lurus. Ketika anak 

memiliki dua faktor, yaitu faktor pendidikan Islam yang luhur dan faktor lingkungan 

yang kondusif, sudah dipastikan anak tersebut akan tumbuh dalam iman yang kuat, 

memiliki akhlak Islam, serta mencapai puncak jiwa dan pribadi yang mulia. 

Faktor pendidikan Islam, Rasulullah SAW bersabda, 

“Tidak ada hadiah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang 

lebih baik daripada pendidikan yang baik.” (HR. At-Tirmidzi). 
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“Ajarkanlah anak-anak dan keluarga kalian kebaikan dan didiklah 

mereka.” (HR. Abdurrazaq dan Sa`id bin Manshur). 

“Didiklah anak-anak kalian dengan tiga perkara, mencintai Nabi 

kalian, mencintai keluarganya, dan membaca al-Qur`an.” (HR. Ath-Thabrani). 

Faktor lingkungan yang kondusif, Rasulullah SAW telah memberikan 

pengarahan masalah itu pada lebih dari satu kesempatan: 

“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua 

orangtuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Al-Bukhori). 

Jika anak memiliki kedua orangtua muslim yang shalih, pasti keduanya 

akan selalu mengajarkan prinsip-prinsip iman dan Islam sehingga anak akan tumbuh 

dengan akidah keimanan dan keIslaman yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan 

faktor lingkungan yang kondusif. 

“Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah oleh 

salah seorang dari kalian dengan siapa seseorang itu berteman.” (HR. Ath-Tirmidzi). 

Dari hadits di atas, bahwa teman itu akan meniru tabiat temannya. Jika 

temannya itu seorang yang shalih dan bertaqwa, maka akan didapatkan darinya ke 

shalehan dan ketakwaannya. Inilah yang dimaksud dengan faktor lingkungan yang 

kondusif, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. 

Sudah bisa dipastikan bahwa lingkungan yang baik memiliki pengaruh 

yang sangat besar dalam pendidikan seorang muslim untuk membentuk keshalihan 

dan ketaqwaannya, dan pembentukkan pribadinya yang beriman, berakidah dan 

berakhlak mulia. 
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Anak ketika mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang 

tuanya dan guru-gurunya dan mendapatkan lingkungan yang kondusif dari temannya 

yang shalih, maka anak akan terdidik dalam akhlak yang mulia, keimanan, serta 

terbiasa dengan setiap etika yang luhur dan mulia. 

Al-Ghazali dalam Ihya Ulumi Ad-Din mengenai pembiasaan anak 

dengan kebaikan atau kejelekan dengan memandang kepada potensi dan fitrahnya. Ia 

mengatakan: “Anak adalah amanah bagi orangtuanya. Hatinya yang suci adalah 

substansi yang berharga. Jika ia dibiasakan dengan kebaikan, ia akan tumbuh dalam 

kebaikan dan bahagia di dunia dan akhirat. Adapun jika ia dibiasakan dengan 

kejelekan dan diabaikan begitu saja seperti binatang, maka ia akan sengsara dan 

celaka. Maka dari itu, menjaga anak dengan mendidik, mendisiplinkan, dan 

mengajarkannya akhlak-akhlak terpuji.” 

Seorang pendidik harus membedakan usia dalam memberikan proses 

perbaikan kepada individu, juga dalam cara mendidik dan memberikan proses 

pembiasaan. Sehingga orang dewasa memiliki metode dan cara yang khusus, demikian 

juga dengan anak kecil. 

Dalam manhaj Islam, ketika memberikan proses perbaikan kepada 

orang dewasa yaitu yang telah mencapai usia baligh, bertumpu pada tiga perkara yang 

asasi. 

Mengikatnya dengan akidah. Ini adalah asas yang paling berpengaruh 

pada seorang mukmin agar selalu merasa diawasi Allah, merasakan keagungan-Nya, 

dan takut kepada-Nya dimanapun dan kapanpun. Ikatan akidah sudah sesharusnya 
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membuat kekuatan jiwa dan kehendak diri pada diri seorang mukmin menjadi semakin 

kuat, sehingga ia tidak akan menjadi budak syahwatnya dan tawanan hawa nafsunya. 

Bahkan sebaliknya, ia akan selalu terdorong untuk melaksanakan manhaj Rabbani 

(metode atau aturan Allah) sebagaimana yang telah diturunkan dan diwahyukan 

kepada Rasul-Nya, dengan tanpa ragu atau pun merasa keberatan. Allah berfirman, 

                             

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan 

(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang 

yakin ?.” (Qs. Al-Maidah [5]: 50) 

Ikatan aqidah pada diri individu dewasa melahirkan rasa selalu diawasi 

Allah dan takut kepada-Nya, baik ketika sedang sendirian maupun ditengah orang 

banyak. Ikatan akidah juga dapat menguatkan kehendak dirinuntuk menahan diri dari 

hal-hal yang diharamkan dan menghias diri dengan akhlak dan sifat yang terpuji. 

Menelanjangi Kejelekan. Menelanjangi kejelakan dan membuka kedok 

kebatilan adalah cara yang dilakukan al-Qur`an untuk memuaskan orang-orang 

jahiliyah meninggalkan tradisi dan kebiasaan buruk mereka yang penuh dengan dosa. 

Seperti syirik kepada Allah, zina, riba, judi, membunuh, mengubur anak perempuan 

hidup-hidup, memakan harta anak yatim, dan dosa-dosa lainnya. Al-Qur`an barulah 

mengharamkannya setelah menerangkan hakikatnya, menyebutkan kejelekannya, dan 

memerintahkan orang-orang yang berakal untuk menjauhinya. Sebab itu semua dapat 

memberikan kerusakan kepada individu dan masyarakat sekaligus. 
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Menelanjangi hakikat kemungkaran membuat individu dewasa merasa 

puas untuk meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. 

Bahkan, ia merasa nyaman untuk meninggalkan setiap perbuatan yang mengandung 

dosa. 

Mengubah lingkungkungan. Mengubah lingkungan sosial dapat 

menyiapkan proses perbaikan untuk individu dewasa. Yaitu, berupa teman-teman yang 

baik dan lingkungan yang kondusif. Secara bertahap, individu dewasa ini akan 

berpengaruh dengan kebaikan lingkungannya secara akhlak dan perbuatannya pun 

menjadi ikut baik. Maka dari itu, yang harus dilakukan oleh pendidik adalah 

menjadikan manhaj Islam sebagai rujukan dalam proses perbaikan individu dewasa. 

Allah SWT berfirman, 

                                 

       

Artinya: “Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang 

yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha 

suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik”. (Qs. Yusuf [12]: 

108). 

Adapun manhaj Islam dalam perbaikan individu anak, bersandar pada 

dua asas. Yaitu, Instruksi dan pembiasaan. Contoh untuk para pendidik tentang 

memberikan instruksi kepada anak kecil dan membiasakan mereka dengan prinsip-

prinsip kebaikan agar mereka memiliki pemahaman yang benar, yaitu di bawah ini: 
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Rasulullah SAW memerintahkan para pendidik untuk menginstruksi 

(memberikan pelajaran) kepada anak-anak mereka kalimat laa ilaaha illallaah (tiada 

tuhan selain Allah). Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Hakim dari Ibnu Abbas Ra 

bahwa Nabi SAW bersabda, “Bukalah untuk anak-anak kalian kalimat pertamanya 

dengan laa ilaaha illallaah”. Instruksi ini adalah untuk membaisakan anak mengimani 

dan meyakini dengan kedalaman hati dan perasaannya bahwa tidak ada pencipta dan 

tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah. Dan itu dengan cara memperlihatkan tanda-

tanda penciptaan yang dilihat oleh anak, seperti adanya bunga, langit, tanah, laut, 

manusia dan makhluk-makhluk lainnya agar anak mengambil kesimpulan secara 

akalnya tentang adanya Allah SWT yang Maha Pencipta. 

Rasulullah SAW memerintahkan para pendidik untuk 

menginstruksikan shalat kepada anak-anak mereka saat mereka berusia 7 tahun. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Dawud, dari Abdullah bin 

`Amir bin Al-Ash Ra bahwa beliau bersabda, “Perintahlah anak-anak kalian shalat 

saat mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka (ketika meninggalkannya) pada 

saat berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka ”. Dengan 

mengajarkan anak perihal sholat dan hukum-hukumnya, kemudian membiasakan anak 

untuk melakukan shalat dengan tekun dan melaksanakannya di masjid secara 

berjamaah, sehingga shalat menjadi akhlak dan kebiasaannya. 

Rasulullah SAW memerintahkan para pendidik untuk mengintruksikan 

kepada anak-anak mereka hukum-hukum tentang halal dan haram. Sebagaimana yang 
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diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Mundzir dari Ibnu Abbas Ra bahwa beliau 

bersabda, “Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan perintah-perintah dan 

menjauhi larangan-larangan, karena itu mencegah untuk mereka dan kalian dari api 

neraka”. Jika pendidik mendapati anak melakukan kemungkaran atau berbuat dosa, ia 

harus memperingatinya. Katakan kepadanya, “ini adalah perbuatan mungkar dan 

hukumnya haram”. Jika mendapati anak-anaknya melakukan kebaikan ia harus 

menyemangatinya dan mengatakan kepadanya, “Ini adalah perbuatan naik dan halal”. 

Dengan demikian anak akan memperhatikan dan mengikuti sampai kebaikan menjadi 

kebiasaan dan akhlaknya. 

Rasulullah SAW memerintahkan para pendidik untuk mengintruksi 

kepada anak-anak mereka untuk saling mencintai Nabinya, keluarganya, para 

sahabatnya dan membaca al-Qur`an. Sebagaimana yang diriwayatkan ole Ath-

Thabrani dari Ali Ra bahwa beliau bersabda, “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga 

perkara: Mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya dan membaca al-Qur`an”. 

Pendidik dapat mengumpulkan anak-anaknya dan membacakan kepada mereka kisah-

kisah peperangan Rasulullah SAW, sirah keluarganya dan para sahabatnya, serta 

pribadi-pribadi agung dalam sejarah. Ajarkan pula kepada mereka membaca al-

Qur`an. Dengan demikian, anak-anak dapat meniru semangat jihad mereka dan 

perasaan juga emosi mereka terikat dengan sejarah Islam. Selain itu, mereka menjadi 

terikat dengan al-Qur`an, sebagai aturan dan undang-undang.
17

 

                                                           
17

 Ibid, h. 625-639 
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Ketiga, Mendidik dengan nasehat. Metode pendidikan yang efektif 

dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan sosialnya adalah metode 

mendidik dengan nasihat. Hal ini disebabkan, nasihat memiliki pengaruh yang sangat 

besar untuk membuat anak mengerti hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran 

tentang prinsip-prinsip Islam. Sehingga tidak heran kalau al-Qur`an menggunakan 

manhaj ini untuk mengajak bicara kepada setiap jiwa, serta mengulang-ulangnya pada 

banyak ayat. 

Cara al-Qur`an dalam menyampaikan nasihat menggunakan beberapa 

gaya bahasa, diantaranya: Seruan persuasif yang disertai pengambilan hati dan 

pengingkaran, Gaya bahasa kisah yang disertai pelajaran dan nasihat, Pengarahan al-

Qur`an yang mengandung pesan dan nasihat. 

Metode yang digunakan Rasulullah SAW sebagai guru utama dan 

pertama kita adalah metode yang terbaik dalam menyampaikan nasihat. Berikut 

metode yang digunakan beliau: 

a. Metode berkisah, 

Seorang pendidik yang bijak dan cerdas dapat menyesuaikan cara 

penyampaian kisah dengan gaya bahasa yang sesuai dengan pemahaman objek yang 

diajak biacara. Mereka juga mampu mengeluarkan berbagai pelajaran penting dari 

kisah yang mereka sampaikan, agar memilikinpengaruh yang lebih kuat dan 

mendapatkan respon yang lebih cepat. 

Karenanya, seorang pendidik haruslah dapat memanfaatkan emosi 

dan perhatian orang yang mendengarkan kisah yang sedang disampaikannya. 
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Sehingga saat jiwanya sedang berinteraksi dan akalnya sedang terbuka, maka 

pelajaran dan nasihat yang terkandung dalam kisah tersebut dapat tersampaikan dan 

diterima oleh perasaan dan hatinya yang terdalam. Selanjutnya, menimbulkan rasa 

tunduk dan khusuk kepada Allah dan pendidikpun selanjutnya dapat meriah hatinya 

untuk selalu teguh dalam menjalankan Islam sebagai aturan hidup dan hukum yang 

mengatur dirinya dan berakhlak dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur. 

b. Metode dialog dan bertanya, 

Metode yang dengan cara memberikan pertanyaan untuk 

memancing perhatian dan menstimulus kecerdasannya. Hal ini sekaligus untuk 

mengiring mereka menemukan nasihat-nasihat yang baik dengan perasaan puas. 

c. Memulai penyampaian nasihat dengan sumpah atas nama Allah 

SWT, 

Metode ini dilakukan untuk menekankan pada diri pendengar 

tentang pentingnya perkara yang disumpahi itu, agar dilakukan oleh pendengar atau 

untuk dijauhi. 

d. Menyisipkan canda dalam menyampaikan nasihat, 

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa 

bosan dan menghibur jiwa. 

e. Mengatur pemberian nasihat untuk menghindari rasa bosan, 

Nabi SAW jika berkhotbah tidak terlalu pendek juga tidak terlalu 

panjang. Beliau juga mengatur jarak (jadwal) pemberian nasihat karena takut membuat 

bosan. 
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f. Membuat nasihat yang sedang disampaikan dapat menguasai 

pendengaran, 

Al-Irbadh bin Sariyah Ra meriwayatkan, “Rasulullah SAW 

menyampaikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang membuat kulit kami 

terbakar, mata kami berlinang, dan hati kami bergetar, sampai kami berkata,” seolah 

ini adalah nasihat terakhir, wahai Rasulullah. Lalu apa yang engkau wasiatkan untuk 

kami?, beliau bersabda: “Agar kalian bertaqwalah kepada Allah, ikutilah sunnahku 

dan sunnah para khalifah yang memberi dan mendapatkan petunjuk setelahku, dan 

peganglah kuat-kuat sunnah itu, karena sesungguhnya semua bid`ah itu sesat.” (HR. 

At-Tirmidzi) 

g. Menyampaikan nasihat dengan memberikan contoh, 

Nabi SAW sering memberi contoh untuk menjelaskan nasihat yang 

sedang disampaikannya. Contoh yang bersifat konkret yang dapat dilihat dan diraba, 

agar nasihat tersebut lebih berpengaruh ke dalam jiwa dan lebih melekat di dalam 

ingatan. 

h. Menyampaikan nasihat dengan peragaan tangan, 

Apabila Nabi SAW ingin menegaskan suatu perkara penting, beliau 

memperagakan kedua tangannya sebagai isyarat pentingnya perkara yang harus 

mereka perhatikan dan laksanakan. 

i. Menyampaikan nasihat melalui media gambar dan penjelasan, 



81 
 

 

Rasulullah SAW pernah membuat garis-garis di depan para 

sahabatnya untuk menjelaskan kepada mereka beberapa pemahaman penting, sehingga 

mudah difahami oleh mereka. 

j. Menyampaikan nasihat dengan praktik, 

Nabi SAW memberikan kepada para sahabatnya model hidup 

dalam metode pengajaran dan pendidikan. 

k. Menyampaikan nasihat dengan memanfaatkan kesempatan, 

Nabi SAW sering memanfaatkan momen dan kesempatan yang 

tepat untuk menyampaikan nasihat kepada orang yang beliau kehendaki. Hal ini 

bertujuan agar nasihat tersebut lebih berpengaruh dan lebih mudah dipahami serta 

diingat. 

l. Menyampaikan nasihat dengan beralih kepada yang paling penting, 

Nabi SAW sering mengalihkan dari satu pertanyaan kepertanyaan 

lain yang lebih penting. Ketika seseorang bertanya kapan terjadinya kiamat kepada 

beliau, kemudian Rasulullah menjawab terjadinya kiamat hanya Allah yang tahu, dan 

beliau mengalihkan kepada hal yang lebih penting dan lebih perlu, yaitu 

mempersiapkan amal shalih untuk menghadapi hari tersebut. Sebab, ketika itu semua 

orang akan disidang di hadapan Allah SWT. 

m. Menyampaikan nasihat dengan menunjukkan perkara yang 

diharamkan. 

Nabi SAW pernah membawa sesuatu yang haram dan dilarang 

ditangannya. Beliau mengangkatnya di depan orang-orang untuk menunjukannya 
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kepada mereka, selain dengan perkataan juga dengan pengelihatan mereka langsung. 

Hal ini bertujuan agar lebih mengena kepada hati mereka dan lebih pasti 

mengharamkannya. 

Para pendidik hendaknya menggunakan metode dan cara yang telah 

digunakan Rasulullah SAW dalam mengarahkan dan memberi nasihat, karena semua 

itu adalah cara dan metode terbaik dan utama. Sebab, Rasulullah tidak berucap dari 

hawa nafsunya, melainkan Allah telah mendidiknya dengan pendidikan terbaik, 

disamping beliau selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan-Nya. Jika demikian 

adanya, maka semua yang bersumber dari perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi 

SAW adalah hukum untuk umat manusia dan petunjuk untuk mereka sepanjang masa. 

18
Allah SWT berfirman, 

                             

      

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

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Qs. Al-Ahzab [33]: 21) 

Keempat, Mendidik dengan perhatian. Pendidikan dengan perhatian 

adalah mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, 

akhlak, mental dan sosialnya, begitu juga dengan terus mengecek keadaannya dalam 

pendidikan fisik dan intelektualnya. Islam dengan prinsip-prinsipnya yang holistik dan 

                                                           
18

 Ibid, h. 639-666 
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abadi mendorong para orangtua dan pendidik lainnya untuk selalu memperhatikan dan 

mengawasi anak-anak mereka disemua aspek kehidupan dan pendidikannya. Allah 

SWT berfirman, 

                               

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” (Qs. At-tahrim [66]: 6) 

Rasulullah SAW menekankan untuk mengawasi dan memperhatikan 

anak, ia bersabda: “Dan laki-laki penanggung jawab dikeluarganya dan ia akan 

ditanya tentang tanggung jawabnya itu, dan perempuan penanggung jawab di rumah 

suaminya dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu.” (HR. Ibnu Umar) 

Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairits berkata, “Kami mendatangi Nabi 

SAW dan kami adalah para pemuda yang saling berdekatan usianya. Lalu kami tinggal 

bersama beliau selama 20 alam. Beliau menduga kami telah merindukan keluarga 

kami. Maka beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan, 

kami lantas memberitahukannya, dan beliau sungguh seorang yang pengasih dan 

penyayang. Kemudian beliau bersabda: 
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“Kembalilah kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka dan 

perintahkanlah mereka, dan shalatlah seperti kalian melihat aku shalat. Lalu apabila 

waktu shalat datang, maka kumandangkanlah adzan oleh salah seorang dari kalian 

dan hendaklah orang yang paling tua dari kalian yang menjadi imam kalian.” (HR. 

Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad) 

Berikut ini beberapa contoh perhatian dan pengawasan Rasulullah Saw: 

a. Perhatian Rasulullah Saw terhadap pendidikan sosial. 

Diriwayatkan dari Abu Sa`id Al-Khudri Ra bahwa Rasulullah Saw 

bersabda, “Janganlah kalian duduk di jalanan.” Maka mereka berkata, “Kami 

terpaksa karena hanya itu tempat kami berkumpul untuk berbincang-bincang.” Beliau 

pun berkata, “Apabila kalian tidak bisa kecuali hanya untuk duduk di sana, maka 

berikanlah pada jalan itu haknya.” Mereka bertanya, “Apakah hak jalan itu?” Nabi 

Saw bersabda, “Tundukkan pandangan, menahan diri dari mengganggu orang lain, 

menjawab salam, memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran.” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim). 

b. Perhatian Rasulullah Saw dalam memberi peringatan yang haram. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra bahwa Rasulullah Saw melihat 

cincin pada jari seseorang. Beliau lantas melepaskannya dan meletakkannya sembari 

bersabda: “Seseorang dari kalian ada yang sengaja muju kepada bara api dan neraka, 

maka ia menjadikannya dalam tangannya.” Kemudian setelah Rasulullah Saw pergi, 

kepada orang yang memiliki cincin itu dikatakan, “Ambillah cincinmu. Manfaatkanlah 
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ia (untuk keperluan lain).” Orang itu menjawab, “Tidak, demi Allah, aku tidak akan 

mengambil cincin ini selamanya. Bukankah ia telah dilemparkan oleh Rasulullah 

Saw?” (HR. Muslim). 

c. Perhatian Rasulullah Saw dalam mendidik anak. 

Umar bin Salamah Ra berkata, “Ketika masih kecil, aku di bawah 

pengasuhan Rasulullah Saw, tanganku pernah bergerak ke sana ke mari di dalam 

piring besar, maka beliau berkata kepadaku: Wahai anak, bacalah basmallah, 

makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu. ”  (HR. 

Al-Bukhari dan Muslim). 

d. Perhatian Rasulullah Saw dalam membimbing orang dewasa. 

Abdullah bin Amir Ra berkata, “Pada suatu hari, ibuku 

memanggilku dan pada saat itu Rasulullah saat itu sedang duduk di rumah kami. Ibuku 

berkata, “Wahai Abdullah, kemari. Aku ingin memberimu sesuatu.” Lalu Rasulullah 

Saw berkata, “Apa yang hendak engkau berikan?” Ibuku menjawab, “Aku ingin 

memberinya kurma.” Beliau bersabda: “Seandainya engkau tidak memberinya apa-

apa, maka dicatat satu kebohongan untukmu.” (HR. dawud dan Al-Baihaqi).
19

 

Kelima, Mendidik dengan hukuman. Hukum-hukum yang terdapat 

dalam syariat Islam mencakup prinsip-prinsip yang holistik yang mengandung 

perkara-perkara penting yang tidak mungkin manusia hidup tanpanya. Hukum dan 

prinsip bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.  

                                                           
19

 Ibid, h. 667-684 
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Berikut ini cara yang diajarkan Islam dalam meberikan hukuman 

kepada anak:  

a. Bersikap lemah lembut adalah hal yang pokok dalam 

memperlakukan anak. 

Diriwayatkan oleh Al-Harits, Ath-Thayalisi, dan al-Baihaqi: 

“Beritahukanlah dan jangan membuat takut, karena orang yang memberitahukan itu 

lebih baik daripada yang bertindak kasar.” 

b. Memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam 

memberikan hukuman. 

Pendidik aruslah menjadi seorang yang bijak dalam menggunakan 

hukuman yang sesuai dengan tingkat kecerdasan anak pengetahuan dan wataknya. 

Sebagaimana pendidik harus memberikan hukuman jika dituntut oleh keadaan. 

c. Memberikan hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai 

yang berat. 

Hukuman yang diberikan pendidik kepada anak haruslah menjadi 

alternatif terakhir. Artinya, ketika semua usaha telah diberikan kepada anak sebelum 

memberikan alternatif terakhir, yaitu hukuman pukulan. Dengan harapan itu dapat 

membuat anak menjadi lebih baik dan akhirnya membentuk menjadi manusia yang 

berakhlak terpuji. 

Rasulullah Saw telah meletakkan cara-cara yang jelas ciri-cirinya untuk 

mengatasi penyimpangan anak, mendidiknya, meluruskan kesalahannya, dan 
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membentuk akhlak secara mentalnya. Berikut cara-cara yang digunakan Rasulullah 

Saw: 

a. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat. 

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw membonceng Al-Fadhl bin Al-

Abbas Ra dibelakang beliau. Lalu datanglah seorang perempuan hendak bertanya 

kepada beliau dari Khats`am. Mulailah Al-Fadhl memandangnya dan wanita itupun 

memandangnya. Maka Nabi Saw memalingkan wajah Al-Fadhl kearah lain. Lantas 

wanita itu bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban yang 

diturunkan Allah kepada hamba-hambanya dalam ibadah haji sampai kepada ayahku 

disaat usianya telah tua renta yang tidak mampu menunggang tungggangan. Apakah 

aku boleh menunaikan haji untuknya?” Nabi menjawab, “Ya” dan itu terjadi ketika 

haji wada. (HR. Al-Bukhari) 

b. Menunjukkan kesalahan dengan menegur. 

Diriwayatkan dari Abu Dzar Ra, “Aku pernah mencela seseorang, 

lalu aku mencela ibunya dengan mengatakan “Wahai anak perempuan hitam.” Maka 

Rasulullah Saw bersabda: “Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencaci dengan nama 

ibunya? sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada sifat jahiliyahnya, saudara 

kalian itu adalah pembantu kalian, Allah menjadikan mereka berada di bawah tangan 

kalian. Maka barang siapayang keadaan saudaranya berada di bawah tangannya, 

hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari 

dari apa yang ia pakai, dan janganlah kalian memberatkannya dengan apa yang tidak 



88 
 

 

mampu. Jika kalian memberinya pekerjaan yang berat, bantulah mereka.” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim) 

c. Menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya. 

Rasulullah Saw dan para sahabatnya memberi hukuman berupa 

meninggalkan atau menjauhi yang berbuat salah dalam rangka memperbaiki 

kesalahannya. Hal ini dilakukan hingga ia kembalikejalan yang benar. 

d. Menunjukkan kesalahan dengan hukuman yang dapat 

menyadarkannya. 

Ketika pendidik memberikan hukuman pada anak yang berbuat 

salah di depan saudara-saudaranya yang lain atau teman-temannya, maka hukuman 

tersebut dapat memberi pengaruh yang sangat besar dalam diri anak-anak tersebut. 

Mereka akan berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran karena hukuman 

tersebut. Dengan cara seperti itulah mereka mengambil pelajaran. Dalam al-Qur`an 

surat An-Nur [24]: 2, Allah Swt berfirman,  

                           

                         

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 
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Demikianlah metode-metode dalam mendidik anak yang telah di uraikan di 

atas. Hendaknya pendidik menggunakan cara-cara efektif dalam menegur anak dan 

membuatnya jera melakukan pelanggaran. Cara-cara tersebut adalah cara 

pendisiplinan dan perbaikan yang paling penting. Dari penggunaan cara-cara itulah 

akan tampak kebiaksanaan pendidik. 
20

 

3. Tujuan Pendidikan Anak 

Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang jelas. Dia 

menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi melalui 

ketaatan kepada-Nya. Untuk mewujudkan tujuan itu, Allah memberikan hidayah serta 

berbagai fasilitas alam semesta kepada manusia.
21

 Namun demikian, secara umum 

tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi bawaan manusia agar dapat 

berkembang secara optimal dan mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai 

khalifah di bumi dan secara lebih spesifik sebagai subjek pembangunan guna 

mencapai kebahagian hidup sekarang dan masa mendatang.
22

 

Islam sangat memperhatikan anak dengan memberikan kepadanya 

pendidikan yang Islami. Agar seorang anak mendapat petunjuk yang jelas dalam 

perjalanannya menuju kehidupan yang mulia. Pada permulaannya seorang anak 

dibentuk oleh fitrah, norma-norma, dan pemahaman-pemahaman yang ada pada 

manusia. Dan seorang anak hanya menjadi beradab oleh prinsip-prinsip kemanusiaan 

                                                           
20

 Ibid, h. 685-700 
21

 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995), h. 116-1177 
22

 Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan (Asas dan Filsafat Pendidikan), (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h.51-52 
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dan akhlak-akhlak terpuji, yang itu semua tidak mungkin didapatkan kecuali dari 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Tujuan pendidikan Islam 

yang diterapkan kepada anak adalah sebagai berikut: 

1. Mengakui akidah tauhid. Dalam artinya meyakininya sebagai konsep 

tertinggi manusia dalam mengenal Allah SWT, sifat-sifat dan nama-

namaNya. Juga meyakini tauhid sebagai pengatur kehidupan muslim 

dan kehidupan masyarakat. 

2. Memberikan perhatian penuh terhadap nilai-nilai Islam, serta 

menumbuhkan anak dalam prilaku dan akhlak mulia, melalui 

pengenalannya terhadap rukun iman dan rukun Islam. Juga saat dia 

mempelajari al-Qur`an dan Hadits. 

3. Mewujudkan keseimbangan antara materi dan ruhani. Juga antara 

kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 

4. Mengadakan dialog dengan akal dan hati demi mewujudkan 

kebahagian manusia muslim. 

5. Mendidik manusia muslim agar memiliki sifat amanah dan tanggung 

jawab pada setiap perbuatan dan perkataannya. 

6. Mengembangkan kepandaian berpikir secara rasional dan ilmiah pada 

seorang muslim. 

7. Mencetak manusia muslim yang menghormati setiap pekerjaan mulia 

pada segala bidang. Serta memahamkannya dengan tabiat hubungan 

manusia pada lingkungan keluarga dan masyarakat. 

8. Menemukan sisi peradaban dalam Islam. Dan sesungguhnya Islam 

adalah sumber syariat pada setiap waktu dan tempat. 

9. Menghindari segala pemikiran menyimpang yang bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran al-Qur`an dan Sunnah 

Nabi. 

10. Mempersiapkan pribadi muslim yang shalih.
23

 

                                                           
23

 Syaikh Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, (Surabaya: Pustaka Elba, 

2015), h. 29-32 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pendidikan agama Islam dalam keluarga yang diberikan kepada anak harus 

memenuhi konsep dasar pendidikan Islam, yaitu: Tauhid serta pengertian tentang 

hakikatnya, seperti tentang sifat-sifat Allah SWT serta tanda-tanda kekuasaan-Nya 

perlu ditanamkan pada generasi keluarga muslim sesuai dengan tingkatan usianya. 

Kemudian pendidikan Akhlak, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan Allah 

dalam mengatur hubungan bermasyarakat. 

Pendidikan Islam dalam keluarga selama berlangsungnya proses pertumbuhan 

dan perkembangan anak menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak terpuji 

dilakukan dengan berpangkal dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Luqman 

antaranya ayat 13-14. 

Dalam ayat 13, Luqman menggunakan kata pencegahan dalam menasehati 

anaknya agar ia tidak menyekutukan Allah. Dalam pembentukan iman seharusnya 

dimulai sejak dalam kandungan.  Orang tua harus memberikan perhatian yang besar 

terhadap akidah anak. Menanamkan akidah tersebut dalam jiwa mereka. Menanamkan 

wahdaniyatullah (keesaan Allah SWT). Dan menjauhkan mereka dari perbuatan 

syirik. 

Dalam ayat 14, Wasiat selanjutnya datang dari Allah yang sifatnya ialah 

perintah. Tegasnya ialah bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia agar mereka 



92 
 

 

menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Maka sebagai seorang anak 

hendaknya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, dan memiliki akhlak yang 

baik terhadapnya.Contoh akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah: 

Akhlak anak terhadap kedua ibu bapak, terhadap orang lain dan akhlak dalam 

penampilan diri. 

Akhlak anak terhadap orangtuanya yang harus dipahami oleh setiap anak untuk 

diwujudkan dalam kehidupan pribadinya adalah sebagai berikut: 

1. Berbicara dengan kata-kata yang baik. 

2. Merendahkan diri kepadanya dan mendoakannya. 

3. Berlaku baik sebagai tanda terima kasih. 

4. Tidak memanggil dengan nama terangnya. 

5. Membantu orang tua. 

6. Merelakan harta yang diambil. 

7. Tidak menaati dalam hal yang salah, meski demikian, anak tetap harus 

berlaku baik. 

8. Masuk ke kamar orang tua dengan izin. 

9. Menjalin silahturahmi yang dijalin orang tua. 

10. Tidak mencela orang tua lain. 

11. Menjaga hubungan sesudah orang tua meninggal untuk selalu 

mendoakannya. 

 Pendidikan anak dalam al-Qur`an surat Luqman yang menjadi materi untuk 

mendidik anak antaranya adalah menjadikan manusia yang selalu bersyukur kepada 
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Allah, tidak mempersekutukan Allah (keimanan), berbuat baik kepada kedua orang 

tua, mendirikan shalat (ibadah), tidak sombong, sederhana dalam berjalan, dan 

melunakan suara (akhlak/kepribadian). Metode pendidikan yang sangat berpengaruh 

dalam pembentukan anak berpusat pada lima, yaitu mendidik dengan keteladanan, 

mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasehat, mendidik dengan perhatian, 

mendidik dengan hukuman. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada orang tua yang merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-

anaknya, hendaknya perlu pengetahuan yang cukup sehingga mampu 

membimbing dan mengarahkan setiap anggota keluarga menuju tujuan yang 

diharapkan. Keberhasilan anak tergantung dari seberapa banyak pengetahuan 

pendidikan dan ketekunan orangtua membimbing mereka serta seberapa 

dalam keyakinan agama yang telah ditanamkan pada anak-anaknya.  

2. Kepada kedua orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan dalam 

keluarga, hendaknya senantiasa memberikan pendidikan dan penanaman 

agama Islam kepada anak-anaknya sedini mungkin, terutama pada 

pendidikan keimanan dan akhlak. Orang tua juga senantiasa mengontrol atau 

mengawasi aktifitas anak-anaknya baik di dalam maupun di luar rumah. Di 

samping itu, orang tua juga dianjurkan untuk mencontoh pola pendidikan 
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Luqmanul Hakim kepada anaknya sebagaimana yang tertera dalam al-Qur`an 

surah Luqman. Dengan demikian, maka diharapkan anak akan tumbuh 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. 

3. Kepada pendidik sebagai penanggung jawab dalam pengajaran, bimbingan 

dan pendidikan, hendaknya dapat menjadi pendidik yang menguasai metode-

metode dalam mendidik anak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah 

SAW. Sehingga pendidik mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

sempurna dan penuh makna. 
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