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ABSTRACT 

This research is motivated by the condition of most parents who do 

not understand how to educate children as exemplified by Islam in 

the Koran. M. Quraish Shihab in his commentary book gives a clear 

picture of character education methods for children. This study 

aims to examine more deeply the concept of moral education 

contained in Surah Luqman verses 12-19. In addition, this study 

also aims to determine the application of exemplary values 

described by M. Quraish Shihab in children's moral education. This 

research method uses library research, which is in solving a 

problem which is based on a critical and in-depth analysis of 

relevant library materials using the content analysis method. The 

data used is primary data from the book of Tafsir Al-Misbah by M. 

Quraish Shihab. Meanwhile, secondary data is in the form of 

supporting books related to moral education. This educational 

value includes the main points of religious guidance which include 

belief (akidah), sharia and morals. 
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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebagian besar orang tua 

yang kurang memahami cara mendidik anak sebagaimana 

dicontohkan Islam dalam al-Qur’an. M. Quraish Shihab dalam kitab 

tafsirnya memberikan gambaran yang gamblang tentang metode 

pendidikan karakter bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji lebih dalam tentang konsep edukasi moral yang terdapat 

pada Qur’an Surat Luqman ayat 12-19. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keteladanan yang 

dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam edukasi moral anak. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu dalam pemecahan suatu masalah didasarkan pada 

analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan 

menggunakan metode analisis isi (content analysis). Data yang 

digunakan adalah data primer dari kitab Tafsir Al-Misbah karya M. 

Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku 

penunjang yang berkaitan dengan edukasi moral. nilai edukasi ini 

mencakup pokok-pokok tuntunan agama yang meliputi akidah, 
syari’at dan akhlak. 

Kata kunci:  Edukasi, Moralitas, Tafsir al-Misbah 
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PENDAHULUAN
Saat ini banyak kita jumpai anak-

anak usia sekolah dasar yang memakai 
pakaian yang tidak pantas untuk 
dikenakan. Mereka sangat bangga 
berpakaian dengan gaya seperti orang 
dewasa. Bahkan, banyak anak SD yang 
sering mengunggahnya di media sosial 
dengan tujuan mencari perhatian dengan 
lawan jenis. Maka tidak heran lagi, jika 
anak-anak zaman sekarang kurang 
beretika ketika berada di lingkungan 
sekitarnya. Nilai moral harus kita 
perbaiki sejak dini, sebelum pengaruh 
negatif menjajah generasi muda saat ini. 
Pengaruh budaya kebarat-baratan sangat 
mudah memasuki pola perilaku 
masyarakat khususnya anak-anak. 
Perantara yang sangat cepat dalam 
mempengaruhinya adalah melalui media 
sosial. Hal ini menjadi perhatian khusus 
bagi orang tua yang memiliki anak usia 
SD atau dini agar lebih selektif dalam 
mengasuhnya. Fungsi pengawasan 
merupakan pertimbangan utama yang 
harus dilakukan oleh orang-orang 
terdekat. Melalui pengawasan, orang tua 
mampu mengontrol perilaku anaknya 
dalam mengendalikan emosi yang 
dihadapinya (Aminah 2020). 

Salah satu cara untuk membatasi 
anak dari pengaruh budaya luar adalah 
dengan memberikan pendidikan moral 
sejak dini. Pendidikan adalah usaha 
untuk membentuk individu dan 
mempersiapkan serta menyempurnakan 
manusia menjadi manusia yang 
sempurna (Insan Kamil). Pendidikan 
menempati tempat yang sangat penting 
dalam segala aspek kehidupan manusia. 
Karena pendidikan, manusia dapat 
mengembangkan keterampilan yang 
telah dibawa ke muka bumi ini sejak 
lahir. Sejak kebangkitan Islam, 
pendidikan telah menjadi salah satu 
tugas seorang Nabi. Karena Islam tidak 
hanya menganjurkan umatnya untuk 
beribadah, tetapi Islam juga mendorong 

umatnya untuk melangkah lebih jauh 
dalam dunia pendidikan dengan tujuan 
agar mereka selalu mencari ilmu dan 
pemahaman sesuai standar yang telah 
ditetapkan dalam Islam (Zainuddin 2019, 
181). 

Dalam masyarakat yang dinamis, 
pendidikan memegang peranan yang 
menentukan dalam keberadaan dan 
perkembangan masyarakat, karena 
pendidikan merupakan upaya 
melestarikan dan mentransformasikan 
nilai-nilai budaya dalam segala aspek dan 
jenisnya kepada generasi penerus. 
Demikian pula peran pendidikan Islam di 
kalangan umat Islam merupakan bentuk 
perwujudan cita-cita agama Islam untuk 
melestarikan, mentransfer dan 
menanamkan nilai-nilai Islam tersebut 
kepada generasi penerus agar nilai-nilai 
religius dapat terus berfungsi dan 
berkembang di masyarakat (Suryadi 
2018, 7). 

Pendidikan dasar yang harus 
didapatkan oleh anak-anak harus dimulai 
dari lingkungan keluarga. Keluarga 
merupakan lembaga pendidikan pertama 
dan utama yang dikenal anak, hal ini 
dikarenakan kedua orang tua adalah 
orang pertama yang dikenal oleh anak. 
Pendidikan, bimbingan, perhatian dan 
kasih sayang yang terjalin antara orang 
tua dan anaknya merupakan landasan 
yang kuat bagi pertumbuhan dan 
perkembangan psikologis serta nilai-nilai 
sosial dan keagamaan pada diri anak. 
Dalam keluarga, anak mulai mengenal 
lingkungan kehidupannya, hal ini harus 
disadari dan dipahami oleh setiap orang 
tua. Bahwa anak lahir dalam lingkungan 
keluarga dan tumbuh kembang sampai 
anak melepaskan diri dari ikatan 
keluarga. 

Dalam lingkungan keluarga, anak 
dilatih untuk hidup bermasyarakat, 
dibina dan dikenalkan dengan nilai dan 
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norma yang berlaku di masyarakatnya, 
sehingga pada waktunya anak benar-
benar siap terjun di tengah-tengah 
masyarakat. Keluarga mempunyai 
kewajiban untuk memperkenalkan dan 
mengajak anak dan anggota keluarga 
lainnya pada kehidupan beragama. 
Untuk itu, orang tua sebagai figur inti 
dalam keluarga harus terlebih dahulu 
menciptakan iklim atau suasana religius 
dalam keluarga. Keluarga adalah tempat 
pertama anak mengenal agama. Keluarga 
juga menanamkan dan menumbuhkan 
serta mengembangkan nilai-nilai agama, 
agar anak menjadi manusia yang 
berakhlak mulia dan bertaqwa (Rahmah 
2017, 16). 

Al-Qur‘an sendiri sebagai sumber 
ajaran dan pedoman umat Islam banyak 
menyinggung masalah pendidikan moral 
anak. Salah satu ayat yang membicarakan 
mengenai pendidikan moral anak 
terdapat dalam Surah Luqman ayat 12-19. 
Maka dari itu, tulisan ini bermaksud 
membahas tentang edukasi moral dalam 
QS. Luqman ayat 12-19 menggunakan 
perspektif tafsir al-Misbah. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk 
memecahkan suatu masalah yang pada 
dasarnya bertumpu pada analisis kritis 
dan mendalam terhadap bahan pustaka 
yang relevan. Adapun dalam 
pembahasannya, penulis menggunakan 
metode analisis isi (content analysis). Data 
yang digunakan adalah data primer dari 
kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish 
Shihab. Sedangkan data sekunder berupa 
buku-buku penunjang yang berkaitan 
dengan edukasi moral. 
Edukasi Moral 

Kata edukasi berasal dari bahasa 
Inggris yakni kata ―education‖ yang 
berarti pendidikan. Secara umum edukasi 

atau pendidikan adalah suatu proses 
pembelajaran yang dilaksanakan baik 
secara formal maupun nonformal dengan 
tujuan mendidik, memberikan 
pengetahuan, dan mengembangkan 
potensi yang ada pada setiap manusia, 
kemudian mewujudkan proses belajar 
tersebut menjadi lebih baik. Ahmad D. 
Marimba menjelaskan bahwa pendidikan 
adalah bimbingan sadar atau 
kepemimpinan oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan rohani orang 
yang terdidik menuju pembentukan 
kepribadian utama (Marimba 1996, 19). 
Hasan Langgulung berpendapat bahwa 
pendidikan sebenarnya dapat dilihat dari 
dua aspek; pertama, dari sudut pandang 
masyarakat; kedua, dari sudut pandang 
individu. Dari sudut masyarakat, 
pendidikan berarti pewarisan budaya 
dari generasi tua kepada generasi muda, 
agar kehidupan masyarakat tetap lestari, 
dengan kata lain masyarakat memiliki 
nilai-nilai budaya yang ingin diwariskan 
dari generasi ke generasi sehingga 
identitas masyarakat tetap terjaga. Dari 
sudut pandang individu, pendidikan 
berarti pengembangan potensi 
terpendam dan terpendam. Manusia 
memiliki berbagai bakat dan kemampuan 
yang jika dikelola dengan cerdas dapat 
berubah menjadi emas dan berlian 
(Langgulung 1980, 94). 

Jadi, pendidikan adalah usaha sadar 
yang dilakukan oleh pendidik kepada 
peserta didik dalam proses pembelajaran, 
baik formal, nonformal maupun informal 
dalam rangka mengembangkan potensi 
individu yang nantinya dapat bermanfaat 
bagi dirinya, keluarganya, agama, bangsa 
dan negaranya. Kesimpulannya, nilai 
pendidikan adalah segala sesuatu yang 
memberi makna dan menjadi acuan 
dalam mendidik manusia menuju 
kedewasaan, baik maupun buruk 
sehingga bermanfaat bagi kehidupan 
manusia yang diperoleh melalui proses 
pendidikan. 
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Adapun kata moral berasal dari 
bahasa latin mores yang berarti cara 
hidup, adat istiadat, kebiasaan. Moral 
pada dasarnya adalah seperangkat nilai 
tentang berbagai macam perilaku yang 
harus dipatuhi. Moral adalah aturan 
norma dan institusi yang mengatur 
perilaku individu dalam hubungannya 
dengan kelompok sosial dan masyarakat. 
Moral adalah standar baik dan buruk 
yang ditentukan bagi individu yang 
memiliki nilai sosial budaya di mana 
individu tersebut menjadi anggota 
sosialnya. Moralitas merupakan aspek 
kepribadian yang diperlukan seseorang 
dalam hubungannya dengan kehidupan 
bermasyarakat secara serasi, adil, dan 
seimbang. Tingkah laku moral 
diperlukan untuk terwujudnya 
kehidupan yang damai penuh 
keteraturan, ketertiban, dan kerukunan 
(Ali dan Asrori 2012, 136). 

Islam memandang pendidikan moral 
atau akhlak sebagai inti dari pendidikan 
itu sendiri. Nilai yang terkandung di 
dalamnya bersumber dari Al-Qur‘an dan 
Hadits. Pendidikan yang baik akan 
terlihat dari adanya tujuan pembelajaran 
yang jelas sebagai salah satu unsur 
penting dalam proses kegiatan 
pembelajaran, menciptakan pribadi 
hamba Allah SWT yang bertakwa 
kepada-Nya dan dapat mencapai 
kehidupan yang bahagia di dunia dan 
akhirat. Dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit 
dampaknya terhadap sikap dan perilaku 
manusia, baik sebagai manusia yang 
beragama maupun sebagai makhluk 
individu dan makhluk sosial.  

Al-Ghazali, seorang ulama besar dan 
sufi yang bergelar hujjat al-Islam menulis 
karya-karyanya dalam bidang akhlak 
atau akhlak, antara lain Ihya' Ulūm al-Dīn, 
Mizān al-‘Amal dan Ma’ārij al-Quds. Dari 
karyanya, al-Ghazali menjelaskan 
prinsip-prinsip ajaran moralnya yang 
sepenuhnya dibangun di atas prinsip-

prinsip syari'ah. Menurut Al-Ghazali, 
berakhlak mulia atau terpuji berarti 
menjauhkan segala kebiasaan tercela 
yang telah digariskan dalam agama 
Islam, kemudian membiasakan diri 
dengan kebiasaan yang baik, 
mengamalkannya dan mencintainya. 
Ketentuan baik dan buruk hanya dapat 
diketahui dari ketentuan syariat. Rasio 
memang diakui memiliki kemampuan 
untuk menentukan baik buruknya suatu 
perbuatan, tetapi baik buruknya disinari 
oleh syariat (Suriani 2016, 175). 

Tujuan ajaran akhlak al-Ghazali 
adalah untuk menciptakan kebahagiaan 
di akhirat yang dicapai dengan 
mensucikan jiwa dan mengupayakan 
kesempurnaannya. Cara untuk mencapai 
kesempurnaan jiwa adalah dengan 
melakukan keunggulan. Kebajikan 
memiliki dua arti; Pertama, kebajikan 
berarti kebaikan pikiran dan kemampuan 
rasional untuk membedakan (tamyiz). 
Kedua, kebajikan berarti kebaikan moral. 
Kebaikan akal dirumuskan oleh al-
Ghazali sebagai kemampuan rasional 
untuk membedakan jalan menuju 
kebahagiaan dan kesengsaraan, serta 
kemampuan mengaplikasikannya dalam 
bentuk amalan yang disertai keyakinan 
akan kebenaran amalannya berdasarkan 
dalil. yang mendukung keyakinannya, 
bukan sekedar tradisi atau angan-angan. 
Akhlak yang baik sebagai unsur 
kebajikan adalah menghilangkan segala 
kebiasaan buruk yang ditentukan oleh 
syariat secara detail dan menjauhinya 
karena selalu ingin menjauhkan diri dari 
hal-hal yang tercela. Dengan demikian 
orang akan terbiasa dengan kebiasaan 
yang baik dan menyukai kebiasaan 
tersebut (Al-Ghazali 1964, 44). 

Pendidikan nilai moral atau agama 
sangat penting bagi generasi penerus 
bangsa, agar harkat dan martabat bangsa 
terangkat, kualitas hidup meningkat, 
kehidupan menjadi lebih baik, aman dan 
nyaman serta sejahtera. Pendidikan nilai-
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nilai moral atau agama sangat penting 
untuk tegaknya suatu bangsa. Tanpa 
pendidikan nilai-nilai moral (agama, budi 
pekerti, akhlak) sangat mungkin suatu 
bangsa akan hancur. 

 

Mengenal Surah Luqman  
Nama Luqman al-Hakim sangat 

populer di dunia Islam karena saran 
kebijaksanaannya. Saran ini adalah 
bentuk pendidikan seorang ayah kepada 
putranya yang penuh dengan kasih 
sayang dan ajaran tentang iman dan 
moral. Bentuk pendidikan yang 
diterapkan oleh Luqman al-Hakim 
menyampaikan namanya diabadikan 
oleh Allah dalam Al-Qur‘an. 

Nama Luqman disebutkan dalam Al-
Qur‘an hanya dua kali dalam juz 21 dan 
pada saat yang sama itu adalah nama 
surah ke-31. Surat Luqman terdiri dari 34 
ayat, 548 kata, 2110 huruf dan tergolong 
surat Makkiyah, kecuali ayat 28, 29, dan 
30 yang termasuk dalam surat 
Madaniyyah. Sedangkan menurut M. 
Quraishh Shihab dalam kitabnya al-
Lubab, ada yang mengecualikan tiga 
ayat, yaitu ayat 27, 28 dan 29, dengan 
alasan bahwa ayat-ayat tersebut 
berkaitan dengan pembicaraan antara 
Muslim dan Yahudi, yang pada saat itu 
sebagian besar tinggal di Madinah. 
Pendapat ini, di samping riwayat yang 
lemah, meskipun dipahami seperti itu, 
tidak menutup kemungkinan terjadi 
diskusi semacam itu di Mekkah, antara 
kaum Muslimin dan penduduk Mekkah 
yang menerima ―pertanyaan dan contoh 
keberatan‖ dari orang-orang Yahudi 
yang tinggal di Madinah. Ada juga yang 
hanya mengecualikan ayat 4 dengan 
alasan bahwa ayat tersebut berbicara 
tentang shalat dan zakat, namun hal ini 
dianggap lemah (Shihab 2012, 167).  

Luqman adalah nama orang yang 
alim dan sangat bijaksana di masa lalu. 
Para ulama berbeda pendapat apakah dia 
seorang Nabi atau orang saleh yang 
sangat bijaksana. Mayoritas ulama 

memilih yang kedua. Ulama ahli tafsir 
juga berbeda pendapat tentang masa 
hidupnya. Ada yang mengatakan dia 
adalah anak dari saudara perempuan 
Nabi Ayyub. Yang lain mengatakan anak 
bibi Nabi Ayyub. Ulama pun berbeda 
pendapat tentang pekerjaannya. Ada 
yang mengatakan dia penjahit, tukang 
kayu, atau penggembala kambing. 
Namun, yang patut dicatat di sini adalah 
bahwa nama Luqman sebagai seorang 
yang alim dan bijaksana telah dikenal 
bangsa Arab. Luqman memiliki kata-kata 
bijak yang sangat berharga. Apa yang 
tertera dalam surat ini hanyalah sebagian 
saja. Wasiat Luqman dalam surat ini 
meliputi dasar-dasar agama yaitu akidah, 
adab pergaulan, bersuci dan aktivitas 
dalam kehidupan sehari-hari 
(Departemen Agama RI 2008, 7:546). 

Quraish Shihab menyatakan bahwa 
surah Luqman memuat kisah Luqman 
yang bernama lengkap Luqman bin 
Ba‘ura, salah satu putra Nabi Ayyub, dari 
suku Naubah dan bagian dari 
masyarakat Ailah, kota yang terletak di 
sekitar Qulzum. Ia hidup pada zaman 
Nabi Dawud dengan julukan al-hakim 
(orang bijak). Surah ini terdiri dari 33 
ayat menurut ulama Mekah dan 
Madinah, dan 34 ayat menurut ulama 
Syam (Lufah dan Basrah). Perbedaan ini 
hanya perbedaan cara menghitung, 
bukan berarti ada ayat yang tidak 
dikenali oleh mereka yang menilai 33 
ayat (Shihab 2002, 8). 

Luqman al-Hakim sebenarnya 
bukanlah seorang Nabi, Rasul, dan atau 
Malaikat, tetapi dia hanya manusia biasa. 
Namun, namanya sangat populer karena 
keberhasilannya dalam melaksanakan 
tugas sebagai ayah dan sosok di tengah-
tengah masyarakat seperti yang 
diceritakan dalam Surah Luqman ayat 1-
19. Ketokohannya sangat identik dengan 
dunia pendidikan Islam. Aspek pribadi 
Luqman al-Hakim jika dilihat dalam 
perspektif pendidikan, yaitu bahwa 



 

1134 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

kualitas manusia tidak terlihat dari sudut 
dan ras tetapi berdasarkan keunggulan 
dan kualitas kepribadiannya. Luqman al-
Hakim dipandang sebagai tokoh 
pendidik yang memiliki sifat dan 
perilaku yang menyebarkan 
kebijaksanaan, yaitu pemahaman dalam 
agama, kekuatan berpikir, memutuskan 
dalam berbicara, dan memahami dalam 
Islam meskipun dia bukan seorang nabi. 
 

Tafsir Al-Misbah terhadap Surah 
Luqman Ayat 12-19  

Sebelum membahas mengenai tafsir 
Al-Misbah terhadap Surah Luqman ayat 
12-19, maka perlu dibahas terlebih 
dahulu mengenai pengarang dari kitab 
tafsir ini. Tafsir Al-Misbah ditulis oleh 
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, 
MA yang lahir pada tanggal 16 Februari 
1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. 
Ulama tafsir dari Indonesia ini meraih 
gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir 
Al-Qur‘an di Universitas Al-Azhar Kairo, 
Mesir pada 1969 M. Di tahun 1982 beliau 
memperoleh gelar doktor di bidang ilmu-
ilmu Al-Qur‘an dengan predikat Summa 
Cum Laude di universitas yang sama. 
Sepak terjangnya di bidang pendidikan 
mengantarkannya menjadi Rektor IAIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992-
1998. Beliau terkenal dengan 
keaktifannya dalam menulis. Di antara 
tulisan fenomenalnya, antara lain 
―Membumikan‖ Al-Qur‘an (Mizan, 1994), 
Lentera Hati (Mizan, 1994), Wawasan Al-
Qur‘an (Mizan, 1996) dan Tafsir Al-
Misbah (15 jilid, Lentera Hati, 2003) yang 
menjadi rujukan kitab tafsir kontemporer 
(Shihab 2007). 

Mengenai Surah Luqman ayat 12-19, 
Quraish Shihab memberikan argumennya 
melalui Tafsir Al-Misbah yang ditulisnya. 
Surah Luqman ayat 12 menjelaskan 
tentang seseorang bernama Luqman yang 
dianugerahi oleh Allah SWT hikmah, dan 
dia menasehati beberapa hikmah kepada 
anaknya. Dia bersyukur kepada Tuhan 
karena memberinya kenikmatan. Ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan dan 
ajaran yang disampaikan oleh Luqman 
tidak berasal dari wahyu yang Tuhan 
ungkapkan kepada-Nya, tetapi semata-
mata berdasarkan pengetahuan dan 
kebijaksanaan yang Tuhan berikan 
kepadanya. Menurutnya kata hikmah 
berarti mengetahui yang terpenting dari 
segala sesuatu, baik ilmu maupun 
perbuatan. Ilmu yang didukung dengan 
amal, dan amal yang benar dan didukung 
oleh ilmu. Dalam ayat ini juga Allah SWT 
memerintahkan untuk selalu mensyukuri 
nikmat yang telah dilimpahkan kepada 
hamba-Nya dengan memanfaatkan 
segala karunia tersebut sesuai dengan 
fungsinya masing-masing, kemudian 
memuji Allah SWT dengan ucapan dan 
hati serta menjauhi segala yang dilarang 
oleh-Nya. (Shihab 2002:121–122). 

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan 
tentang rasa syukur kepada Allah, dan 
tercermin dalam pengakuan kepada-Nya 
dan karunia-Nya, kini melalui ayat 13 
dijelaskan bagaimana Luqman 
mengamalkan hikmah tersebut melalui 
nasehat untuk anaknya. Luqman 
memulai nasihatnya dengan menekankan 
perlunya menghindari syirik atau 
menyekutukan Allah. Larangan ini 
sekaligus mengandung ajaran tentang 
keberadaan dan keesaan Tuhan. Bahwa 
redaksional pesannya berupa larangan, 
jangan menyekutukan Allah untuk 
menekan keharusan meninggalkan 
sesuatu yang buruk sebelum melakukan 
sesuatu yang baik. Sesungguhnya ―Al-
takhliyah muqaddamun ‘an at-tahliyah‖ 
(menyingkirkan kejelekan lebih utama 
daripada memakai perhiasan). Perbuatan 
syirik merupakan salah satu bentuk dosa 
besar terhadap Allah, sehingga dosa 
perbuatan ini tidak akan diampuni 
selamanya karena menyamakan Allah 
SWT dengan sesuatu yang lain dan 
merupakan perbuatan kezaliman (Shihab 
2002:125–127). 
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Ayat ke-14 Surah Luqman dianggap 
banyak ulama bukan bagian dari ajaran 
Luqman kepada anaknya. Ayat tersebut 
disisipkan dalam Al-Qur‘an untuk 
menunjukkan betapa penghormatan dan 
bakti kepada kedua orang tua menempati 
urutan kedua setelah mengagungkan 
Allah SWT. Pendapat ini diperkuat 
dengan penjajaran perintah bersyukur 
kepada Allah dengan hormat kepada 
kedua orang tua dan ibu. Ayat tersebut 
menanamkan pesan yang sangat kuat 
kepada seluruh manusia tentang ibu dan 
bapaknya karena ibunya mengandung 
dalam keadaan lemah di atas kelemahan, 
yaitu kelemahan yang berlipat ganda dan 
dari waktu ke waktu bertambah. Dan 
merawatnya hingga tiba sampai waktu 
untuk menyapih dalam waktu dua tahun 
sejak anak itu lahir. Dalam ayat ini juga 
diperintahkan untuk bersyukur kepada 
Allah dan kedua orang tua (Shihab 
2002:128–131). 

Setelah ayat sebelumnya 
menekankan pentingnya berbakti kepada 
kedua orang tua, pada ayat ke-15 
dipaparkan kasus yang merupakan 
pengecualian untuk menaati perintah 
kedua orang tua, sekaligus 
menggarisbawahi wasiat Luqman kepada 
anaknya mengenai kewajiban 
meninggalkan syirik dalam segala hal, 
bentuk dan kapan saja dan di mana saja. 
Namun jangan memutuskan hubungan 
dengannya atau tidak menghormatinya. 
Tetapi tetaplah berbakti kepada 
keduanya selama tidak bertentangan 
dengan ajaran agama, dan bergaul 
dengan keduanya di dunia, yaitu selama 
masih hidup dan dalam urusan duniawi 
bukan menyangkut masalah iman 
dengan pergaulan yang baik, tetapi 
jangan biarkan hal ini mengorbankan 
prinsip-prinsip agama. Allah berpesan 
kepada setiap orang untuk mendampingi 
kedua orang tuanya dalam urusan dunia 
dengan cara yang baik, sesuai dengan 
pergaulan yang diketahui, bukan yang 

jahat, dengan tetap memperhatikan 
kondisi keduanya dengan lembut tanpa 
kasar (Shihab 2002:131–133). 

Ayat ke-16 merupakan kelanjutan 
wasiat Luqman kepada anaknya. 
Luqman berpesan kepada anaknya 
bahwa sesungguhnya jika ada sesuatu 
yang baik atau buruk, sekalipun seberat 
biji sawi, dan berada di tempat yang 
paling tersembunyi, misalnya di dalam 
batu sekecil, sesempit dan sekokoh apa 
pun batu itu, atau di langit yang begitu 
luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi 
yang begitu dalam, di mana pun mereka 
berada, pasti Allah mendatangkan 
mereka kemudian menghitung dan 
memberi pahala kepada mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Halus, 
menjangkau segala sesuatu dan Maha 
Mengetahui segala sesuatu, sehingga 
tidak ada yang luput dari-Nya. Menurut 
M. Quraish Shihab, dapat dikatakan 
bahwa jika ayat sebelumnya berbicara 
tentang keesaan Allah dan larangan 
menyekutukan-Nya, maka ayat ini 
menjelaskan tentang kekuasaan Allah 
untuk melakukan perhitungan amal 
perbuatan manusia di akhirat. 
Demikianlah, melalui keduanya, 
gambaran tentang keesaan Allah dan 
keniscayaan Hari Pembalasan 
digabungkan. Dua prinsip dasar akidah 
Islam yang seringkali mewakili seluruh 
akidahnya (Shihab 2002:134–136). 

Melalui ayat ke-17, Luqman 
melanjutkan nasehatnya kepada anaknya 
yang bisa menjamin keberlangsungan 
Tauhid dan hadirnya Tuhan di dalam 
hati sang anak. Ia berkata sambil tetap 
memanggilnya dengan sapaan yang 
mesra: Wahai anakku sayang, laksanakan 
sholat dengan syarat, rukun dan sunnah 
yang sempurna. Dan selain engkau 
memperhatikan diri sendiri dan 
membentenginya dari kekejian dan 
kejahatan, juga mendorong orang lain 
untuk melakukan hal yang sama. Oleh 
karena itu, perintahkan dengan baik siapa 
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pun yang mampu engkau ajak melakukan 
apa yang ma’ruf (baik) dan cegah mereka 
dari melakukan kemungkaran (kejahatan). 
Sesungguhnya kamu akan mengalami 
banyak tantangan dan rintangan dalam 
menjalankan tuntunan Allah, oleh karena 
itu tabah dan sabarlah dengan apa yang 
menimpamu dalam menjalankan 
berbagai tugasmu. Padahal, hal-hal yang 
kedudukannya sangat tinggi dan berada 
pada tingkatan kebaikan yang jauh 
jangkauannya, yaitu shalat, amr ma’ruf 
dan nahi munkar atau sabar adalah di 
antara hal-hal yang Allah perintahkan 
untuk diutamakan, sehingga tidak ada 
alasan untuk mengabaikan itu semua. 

Nasihat Luqman di atas menyangkut 
hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan 
baik yang puncaknya adalah sholat, serta 
perbuatan baik yang tercermin dalam amr 
ma’ruf dan nahi munkar, serta nasihat 
berupa tameng yang membentengi 
seseorang dari kegagalan yaitu kesabaran 
dan ketabahan. Perintah untuk 
melakukan ma’ruf, mengandung pesan 
untuk melakukannya, karena tidak wajar 
untuk memerintahkannya sebelum diri 
sendiri melakukannya. Demikian pula 
mengharamkan kemunkaran, menuntut 
agar yang melarang terlebih dahulu 
mencegah diri sendiri untuk 
melakukannya. Itulah kiranya yang 
menjadi alasan mengapa Luqman tidak 
memerintahkan anaknya untuk 
melaksanakan ma‘ruf dan menjauhi 
munkar, melainkan memerintah, 
menyuruh dan mencegah. Di sisi lain, 
membiasakan anak untuk melaksanakan 
tuntutan tersebut menimbulkan jiwa 
kepemimpinan dan kepedulian sosial 
dalam diri mereka (Shihab 2002:136–138). 

Nasehat Luqman dalam ayat ke-18 
berkaitan dengan akhlak dan adab dalam 
berinteraksi dengan sesama manusia. 
Pokok bahasan keimanannya sejalan 
dengan pokok bahasan akhlak. Dia 
menasihati putranya untuk tidak 
berpaling dari manusia mana pun, karena 

itu akan mencerminkan penghinaan dan 
kesombongan. Setiap orang harus 
menampilkan wajah berseri-seri penuh 
kerendahan hati. Dan saat melangkah, 
tidak boleh berjalan di bumi dengan 
kesombongan, tetapi berjalanlah dengan 
lembut dengan penuh wibawa. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai, 
yaitu tidak melimpahkan rahmat-Nya 
kepada orang-orang yang sombong dan 
membanggakan diri (Shihab 2002, 139). 

Ayat selanjutnya, yakni ayat ke-19 
menjelaskan bahwa Luqman berpesan 
kepada anaknya untuk bersahaja dalam 
berjalan yaitu tidak membusungkan dada 
dan tidak berjongkok seperti orang sakit. 
Jangan berlari terburu-buru dan jangan 
berjalan lambat karena dapat membuang 
waktu. Luqman pun menyuruh anaknya 
untuk melembutkan suaranya agar tidak 
terdengar kasar seperti suara teriakan 
keledai. Padahal, suara yang paling 
buruk adalah suara keledai karena 
awalnya berupa siulan yang tidak 
menarik dan akhirnya menjadi bau mulut 
(Shihab 2002, 139). 

 

Edukasi Moral yang Terdapat dalam 
Surah Luqman Ayat 12-19 

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab 
telah memaparkan beberapa metode 
keteladanan dalam Surat Luqman ayat 
12-19 yang mungkin bisa diterapkan 
dalam pendidikan karakter pada anak. 
Metode keteladanan yang dicontohkan 
oleh Luqman al-Hakim kepada anak-
anaknya sangat penting untuk diteladani 
oleh para pendidik. Maka dengan 
demikian banyak nilai-nilai pendidikan 
yang terkandung di dalamnya. Adapun 
nilai-nilai tersebut dipaparkan sebagai 
berikut: 
1. Syukur terhadap nikmat dari Allah 

SWT. 
Dari pemaparan tafsir al-Misbah 

diatas diketahui bahwa Surah 
Luqman ayat 12 mengajarkan kepada 
manusia untuk selalu bersyukur atas 
nikmat yang telah diberikan Allah 
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SWT. Melalui firman-Nya, Allah 
memberikan kisah teladan yakni 
seseorang yang bernama Luqman 
diberikan hikmah1 oleh Allah SWT 
yang kemudian ia bersyukur atas apa 
yang telah diberikan Allah 
kepadanya.  

Kata syukur diambil dari kata 
syakara yang maknanya berkisar 
antara lain memuji atas kebaikan, dan 
berkelimpahan sesuatu. Rasa syukur 
manusia kepada Allah diawali dengan 
menyadari dari lubuk hatinya betapa 
besarnya nikmat dan karunia-Nya, 
disertai ketundukan dan kekaguman 
yang melahirkan rasa cinta kepada-
Nya, serta dorongan untuk memuji-
Nya dengan ucapan sambil 
menjalankan apa yang Dia kehendaki 
dari penganugerahan itu. 

Allah SWT juga memerintahkan 
untuk selalu mensyukuri nikmat yang 
telah dilimpahkan kepada hamba-Nya 
dengan memanfaatkan segala karunia 
tersebut sesuai dengan fungsinya 
masing-masing, kemudian memuji 
Allah SWT dengan ucapan dan hati 
serta menjauhi segala yang dilarang 
oleh-Nya. Perintah tersebut 
sebagaimana tertuang dalam surah al-
Baqarah ayat 152: 

ِِ  فَٱْذُكُرونِٓى أَْذُكْرُكْم َوٱْشُكُرو۟ا ِلى َولَ  ﴾٢٥١ ََْكُُُرو  
Artinya: Maka ingatlah kepada-Ku, Aku 
pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar 
kepada-Ku. 

M. Quraish Shihab menuturkan 
bahwa syukur mempunyai tiga sudut 
pandang, antara lain : 

a. Syukur dengan hati menyadari 
sepenuhnya bahwa nikmat itu 
diperoleh semata-mata karena 
karunia dan rahmat Allah yang 
akan mengantarkan seseorang 
untuk menerimanya dengan ikhlas 
tanpa menggerutu dan 

                                                           
 

berkeberatan betapa kecilnya 
nikmat itu. 

b. Syukur dengan lisan yang 
dibuktikan dengan pelafalan 
kalimat thayyibah, yakni kalimat 
―Alhamdulillah‖ sebagai bentuk 
rasa ucapan terimakasih atas 
anugerah dan nikmat yang 
diberikan Allah SWT. 

c. Syukur dengan perbuatan, yaitu 
memanfaatkan pemberian yang 
diperoleh sesuai dengan tujuan 
pemberiannya dan menuntut 
penerima nikmat untuk 
merenungkan tujuan pemberian 
nikmat tersebut oleh Allah SWT 
(Shihab 1996, 217). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa syukur adalah menerima dan 
menggunakan nikmat yang telah 
dianugerahkan oleh Allah SWT untuk 
melakukan ketaatan kepada Allah SWT, 
baik itu dengan hati, lisan maupun 
perbuatan dalam rangka mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. Dari rangkaian di 
atas dapat dipahami bahwa metode 
keteladanan yang terkandung dalam ayat 
ini adalah Luqman memberikan nasihat 
kepada anaknya untuk selalu 
mensyukuri segala nikmat yang Allah 
limpahkan kepada hambanya. Syukur 
dapat diungkapkan dengan hati, lisan 
atau perbuatan. 
2. Tidak berbuat syirik 

Telah nampak jelas bahwa dalam 
surah Luqman ayat 13 menerangkan 
tentang nasehat Luqman kepada 
anaknya agar tidak menyekutukan 
Allah SWT. Perbuatan syirik 
merupakan salah satu bentuk dosa 
besar terhadap Allah, sehingga dosa 
perbuatan ini tidak akan diampuni 
selamanya karena menyamakan Allah 
SWT dengan sesuatu yang dan 
merupakan perbuatan kezaliman 
(Sudirman dan Riadi 2020, 354). 

Dari panafsiran mengenai ayat di 
atas, nilai keteladanan yang dapat 
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diambil adalah ketika Luqman 
memberikan nasehat kepada anaknya, 
beliau menggunakan bahasa yang 
santun, lembut dan tidak membentak. 
Hal ini ditunjukkan oleh Luqman saat 
memanggil anaknya dengan lembut 
dan penuh kasih sayang. Luqman 
telah mencontohkan komunikasi yang 
baik dalam mendidik anak agar 
berakhlak mulia. Perkataan yang baik 
sangat diperlukan dalam memberikan 
pengajaran tentang tauhid kepada 
anak karena anak lebih mudah 
menerima dengan perkataan yang 
lembut dan santun. 

3. Berbakti kepada orang tua 
Dalam Islam berbakti kepada orang 

tua dikenal dengan istilah birrul 
walidain. Hal tersebut merupakan 
perbuatan yang utama yang 
diperintahkan langsung oleh Allah 
SWT. Birrul walidain adalah bentuk 
keharusan yang merupakan kewajiban 
(fardlu ‗ain) bagi anak untuk 
menunjukkan akhlak yang mulia 
kepada kedua orang tuanya, menaati 
perintahnya selama masih dalam 
ketaatan yang baik (tidak menyimpang 
dari ajaran Islam), tidak menyia-
nyiakan keberadaan mereka, doakan 
mereka dan teruslah berbuat baik 
padanya. Namun, jika keduanya atau 
salah satunya telah tiada, seorang anak 
harus selalu mendoakannya (Nufus 
dkk. 2018, 19). 

Selain itu, melalui surah Luqman 
ayat 14 ini juga menjelaskan bahwa 
Allah memerintahkan manusia untuk 
bersyukur kepada orang tuanya 
setelah bersyukur kepada Allah. Hal 
ini menunjukkan bahwa berbakti 
kepada kedua orang tua sangat 
penting dalam Islam sehingga 
pendidikan Islam memasukkan 
pembahasan berbakti kepada orang 
tua dalam pembahasan akhlak mulia. 
Betapa pentingnya bakti anak kepada 
orang tuanya sehingga Allah SWT 

menempatkan perintah ini setelah 
perintah untuk taat kepada-Nya 
(Sudirman dan Riadi 2020, 357). 

4. Mengajarkan bahwa setiap perbuatan 
pasti ada balasannya 

Allah akan memasang timbangan 
keadilan pada hari kiamat dan 
membalasnya. Jika baik, maka dia 
akan dibalas dengan kebaikan dan 
jika buruk, dia akan dibalas dengan 
keburukan. Sekalipun kebaikan atau 
keburukan itu seberat biji sawi yang 
dilindungi dan dihalangi di dalam 
batu hitam besar atau di tempat yang 
jauh di ujung langit dan bumi, pasti 
Allah akan mendatangkan balasan itu, 
karena tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi dan tidak ada satu pun 
biji dzarrah yang tersembunyi di langit 
yang luput dari-Nya. 

Dari penjelasan di atas, nilai 
teladan yang dapat diambil adalah 
bahwa segala sesuatu yang dilakukan 
oleh makhluk di dunia ini, baik 
berupa kebaikan maupun keburukan, 
akan mendapat balasan dari Allah 
SWT. Dengan demikian, manusia 
akan berhati-hati dan waspada dalam 
beramal di dunia ini. Allah Maha 
Mengetahui meskipun kebaikan atau 
kejahatan yang dilakukan seberat biji 
sawi dan terletak di tempat yang 
tersembunyi. 

5. Senantiasa menegakkan sholat dan 
amr ma’ruh nahi munkar 

Nasehat yang paling mengena 
yang diberikan Luqman kepada 
anaknya adalah untuk mendirikan 
sholat dan selalu berbuat yang ma’ruf 
serta menjauhkan diri dari segala 
yang munkar. Mendirikan shalat 
berarti melaksanakan shalat tanpa 
meninggalkan sesuatu pun. Sholat 
merupakan ibadah utama setelah 
beriman kepada keesaan Allah SWT 
dan harus dibiasakan kepada anak 
sejak dini. Allah memerintahkan 
manusia untuk mengajarkan tentang 
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sholat kepada keluarga dan 
diharapkan bersabar dalam 
melakukannya. Sabar di sini berarti 
sabar ketika shalat dan sabar dalam 
mengajari anggota keluarga untuk 
shalat. 

Dari rangkaian pembahasan di 
atas, nilai yang bisa diteladani adalah 
Luqman menasehati anaknya untuk 
melaksanakan shalat dengan 
sempurna. Shalat merupakan ibadah 
yang suci karena merupakan sarana 
komunikasi antara manusia dengan 
Tuhan. Jika shalat dilakukan dengan 
rendah hati, besar kemungkinan 
komunikasi yang dilakukan akan 
diterima oleh Allah SWT sehingga 
kita akan merasa tenang. Sholat dapat 
mencegah orang melakukan 
perbuatan keji dan munkar. Selain itu, 
sholat yang dilakukan dengan tulus 
dan benar dapat menghapus dosa. 

6. Mendidikan anak agar tidak 
mempunyai sifat sombong 

Kandungan utama ayat 18 
meliputi budi pekerti, sopan santun 
dan akhlak sebagai makhluk sosial 
yang utuh. Allah SWT menyerukan 
perilaku sederhana, saling 
menghargai antar sesama makhluk. 
Setiap manusia wajib menjaga etika 
dalam berbicara agar tidak 
merendahkan orang lain. Tidak boleh 
berbicara sambil melihat ke arah lain. 
Bangga akan nikmat, tetapi 
melupakan orang yang memberi 
nikmat, serta merasa benar sendiri 
(Sudirman dan Riadi 2020, 359). 
Luqman berpesan kepada anaknya 
agar tidak berpaling dari manusia, 
ketika berkomunikasi dengan orang 
lain atau orang lain yang mengajak 
berkomunikasi karena dipandang 
rendah atau karena kesombongan. 
Namun, bersikaplah rendah hati dan 
maniskan wajah terhadap mereka. 

Sehingga, dari penjelasan di atas 
dapat diketahui bahwa nilai 

keteladanan yang terkandung dalam 
ayat tersebut adalah larangan untuk 
bersikap sombong. Luqman 
mengajarkan anaknya untuk bersikap 
sopan saat berinteraksi dengan 
sesama manusia. Kesombongan akan 
membuat manusia lupa akan nikmat 
yang Allah berikan. Selain itu, 
masyarakat sekitar juga akan menjauh 
dan enggan berbuat baik kepada 
orang yang sombong. 

Selain itu, nilai keteladanan yang 
terkandung dalam Surah Luqman 
ayat 19 juga memberikan perintah 
untuk hidup sederhana, bertingkah 
laku santun dan lemah lembut dalam 
bertutur kata. Sebagai makhluk sosial, 
manusia selalu berinteraksi dan 
menjalin hubungan dengan anggota 
masyarakat di lingkungan tempat 
tinggalnya. Manusia saling 
membutuhkan, untuk itu orang tua 
harus membina dan membiasakan 
anak berperilaku baik dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 

PENUTUP 
Teladan Luqman Hakim dalam 

membentuk akhlak anak dalam Surah 
Luqman ayat 12-19 adalah sebagaimana 
Allah SWT telah menjadikan Luqman 
dan anaknya sebagai contoh proses 
pendidikan dari seorang ayah kepada 
anaknya dan keteladanan ini 
disampaikan oleh Allah SWT kepada 
Nabi Muhammad untuk disampaikan 
kepada seluruh umatnya. Proses 
pendidikan yang diajarkan oleh Luqman 
Hakim meliputi: pendidikan akidah, 
birrul walidain, perintah mendirikan 
sholat, amar ma‘ruf nahi mungkar, dan 
pendidikan moral atau akhlak. 

Dari pemaparan tersebut, maka 
terdapat nilai edukasi yang mencakup 
pokok-pokok tuntunan agama yang 
meliputi akidah, syari‘at dan akhlak. 
Yang termasuk ke dalam unsur akidah 
adalah larangan menyekutukan Allah 
dan ajaran bahwa setiap perbuatan akan 
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dibalas oleh Allah SWT, sedangkan yang 
termasuk ke dalam unsur syari‘at adalah 
perintah bersyukur, mengerjakan shalat 
dan menjalankan amr ma’ruf nahi munkar. 
Dan untuk selanjutnya unsur akhlak 
adalah perintah berbakti kepada orang 
tua dan larangan bersikap sombong 
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