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ABSTRAK 

Nafi’ah, Lailatun Nurun. 2019. Konsep Pendidikan Anak 

dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 13-19 

Menurut Tafsir Al-Azhar. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Ju‟ Subaidi, M.Ag.. 

Kata kunci : Pendidikan, Anak, Surah Luqman ayat 13-

19 

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting 

dalam kehidupan. Tidak ada yang mengingkari, apalagi 

menolak terhadap arti penting dan signifikansi pendidikan 

terhadap individu dan juga masyarakat. Pendidikan Islam 

begitu memperhatikan setiap perkembangan anak untuk 

mencapai sebuah keselarasan di dalam kehidupannya. 

Sumber belajar dari pendidikan Islam itu sendiri salah 

satunya adalah Al-Qur‟an, di dalamnya terdapat berbagai 

macam esensi pendidikan. Sehingga diperlukan kajian 

mengenai pendidikan untuk perkembangan anak.  

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui 

konsep pendidikan anak dalam Al-Qur‟an surah Luqman 

ayat 13-19 dan untuk menganalisis konsep pendidikan anak 

dalam Al-Qur‟an surah Luqman ayat 13-19 menurut Tafsir 

Al-Azhar karya Hamka.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian kepustakaan(library research) yaitu telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 

dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun dalam 



4 

 

pembahasannya penulis menggunakan telaah analisis isi 

dengan metode deskriptif, karena data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata yang tertulis, dengan demikian penelitian 

berisi kutipan-kutipan data dalam penyajian laporan. 

Berdasarkan analisis data yang ditemukan 

bahwa: (1) Pendidikan anak dalam Al-Qur‟an adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan untuk menentukan 

perkembangan pendidikan jasmani dan rohani yang dimiliki 

oleh anak sebagai seorang individu yang memerlukan 

bimbingan, pengarahan, dan pengembangan potensi (fitrah) 

guna mencapai suatu keselarasan dan kesempurnaan dalam 

kehidupan pada zamannya. Pencapaian hal tersebut 

diperlukan upaya internalisasi dan transformasi nilai-nilai 

pendidikan, kebudayaan, dan adat istiadat yang ada. (2) 

Pendidikan anak menurut Hamka mencakup meliputi: 

pertama, Pendidikan Aqidah; Pendidikan aqidah merupakan 

pendidikan yang penting. Pendidikan ini pendidikan dasar 

untuk mengenal Tuhan (Allah) SWT dan pendidikan 

pembebasan dari ketergantungan terhadap yang selain Allah 

SWT. Kedua, Pendidikan Ibadah; merupakan suatu 

pendidikan membangun suatu hubungan dengan Sang 

Pencipta sebagai perwujudan dari kesinambungan 

pendidikan aqidah. Ketiga, Pendidikan Akhlak; Pendidikan 

akhlak merupakan fokus pendidikan yang sangat penting. 

untuk membekali anak di dalam keluarga dan 

bermasyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an merupakan salah satu petunjuk yang 

berasal dari Allah SWT bagi umat manusia beriman 

dimana harus dipahami, dihayati, dan diamalkan agar 

manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah fi> 

al-ardl dan sebagai „Abdullah fi> al-ard } dengan sebaik-

baiknya berlandaskan petunjuk ajaran Al-Qur‟an. 

Pendidikan merupakan suatu usaha tindakan 

mentransfer nilai-nilai yang mendidik guna membentuk 

kepribadian manusia untuk menuju pada hal yang lebih 

baik. 

Dalam perkembangannya pengertian 

pendidikan selalu mengalami perubahan menuju 

kesempurnaan. Pada awalnya, istilah pendidikan berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, 

pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang 

lebih tinggi dalam arti mental.
1
 

Dan akhirnya pendidikan berarti usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

                                                           
1
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 29-30. 
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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 bagi dirinya, masyarakat 

dan Negara. Dengan demikian pendidikan berarti, 

segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan 

peserta didik untuk memimpin perkembangan potensi 

jasmani dan rohaninya kearah kesempurnaan, seperti 

yang dirumuskan dalam UUSPN.
2
 

Pendidikan Islam sebagai proses yang 

mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih 

baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai 

dengan kemampuan dasar (fitrah), penting sekali 

diberikan kepada peserta didik, terutama dalam 

mengantisipasi krisis moral sebagai dampak negatif dari 

globalisasi yang melanda bangsa Indonesia.
3
 

Rumusan pendidikan akhlak menurut Hamka 

yang bersumber dari QS. Luqman ayat 13-19 meliputi 

pengertian, tujuan, metode, sumber akhlak, materi 

pendidikan akhlak, dan komponen yang mendukung 

keberhasilan pendidikan akhlak. Untuk pengertian, 

pendidikan akhlak yang dimaksud adalah pendidikan 

yang mengarahkan akhlak manusia kepada akidah yang 

benar, sikap yang benar, cara mengasuh yang benar, 

senantiasa berbuat baik yang benar, dan beradab dan 

                                                           
2
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 30. 

3
 Akh. Muzakki dan Kholilah, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Surabaya: Kopertais IV Press, 2017), 1. 
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sopan santun yang benar. Pengertian tersebut sekaligus 

menunjukkan tujuan dari pendidikan akhlak, yaitu 

mengarahkan akhlak peserta didik kepada akidah yang 

benar, sikap yang benar, cara mengasuh yang benar, 

senantiasa berbuat baik yang benar, dan beradab dan 

sopan santun yang benar. Metode yang digunakan 

dalam pendidikan akhlak adalah ceramah, demontrasi, 

dan keteladanan, yang semua itu bersumber dari tiga hal 

juga, yaitu dari Allah, panduan Rasulullah, dan sikap 

masyarakat di sekeliling peserta didik. Materi 

pendidikan yang dirumuskan Hamka dalam tafsirnya 

terhadap QS. Luqman ayat 13-19 adalah jangan syirik, 

shalat, sabar, ikut prosedur, menghormati orang tua bila 

orang tua menyeru kepada kebenaran, mempergauli 

orang tua sepatutnya jika orang menyeru kepada 

kemusyrikan, amar ma‟ruf nahi mungkar, jangan 

berpaling muka ketika berbicara, jangan sombong 

dalam berperilaku, jangan berbangga-bangga diri dalam 

kehidupan, sederhana dalam berjalan dan lunak dalam 

berbicara sesuai konteksnya. Adapun komponen 

pendidikan yang menjadi pendukung pelaksanaan 

pendidikan akhlak yang dijabarkan tersebut adalah 

pendidik, peserta didik, dan proses evaluasi dari 

pendidikan akhlak yang dimaksud.
4
 

Baik secara implisit maupun eksplisit Islam 

sangat menekankan pemahaman tentang masa-masa 

                                                           
4
 Abdullah Sani Ritonga, et al., “Pendidikan Akhlak Dalam 

Perspektif HAMKA (Studi QS. Luqman dalam Tafsir Al-Azhar)”  Edu 

Riligia, Vol. 2 No. 4 (Oktober-Desember, 2018), 539. 
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perkembangan anak fisik maupun psikis. Di satu sisi, 

Islam mengakui ke-fitrah-an seorang anak yang akan 

membawa potensi ke arah kebaikan, akan tetapi di sisi 

lain Islam juga menuntut dan menuntun para orang tua 

agar dapat mengawal seorang anak menjadi manusia 

yang mengerti tugasnya sebagai khalifatullah dan 

Abdullah. Oleh karena itu, para orang tua, pendidikan 

dan lingkungan anak sangat perlu untuk memahami 

proses pembinaan anak dalam semua rentang usianya 

lebih-lebih pada usia dini.
5
 

Hamka dalam tafsir Al-Azhar menggunakan 

sumber bi al-ra‟yi, karena dalam hal menafsirkan, 

beliau mengemukakan pendapat-pendapat beliau 

tentang tafsir ayat-ayat tersebut. Dan jika dilihat dari 

urutan suratnya beliau menggunakan tartib mushafi, 

kemudian metodenga menggunakan metode tahlili. 

Hamka menggunakan contoh-contoh yang ada di tengah 

masyarakat, baik masyarakat kelas atas seperti raja, atau 

rakyat biasa, maupun secara individu, semua tergambar 

di dalam karyanya. Selain itu, uraian Hamka yang 

demikian panjang tidak membosankan, tetapi nyaman 

dibaca dan menyentuh perasaan manusiawi yang amat 

halus. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, tafsir 

Al-Azhar dalam menjelaskan ayat itu bercorak sastra 

                                                           
5
 Moh. Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola 

Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, Jurnal Tesis, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 4-5. 
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budaya kemasyarakatan (adabi ijtima‟i) dengan 

pendekatan tasawuf.
6
 

Hamka juga menyajikan beberapa ayat di awal 

pembahasan secara tematik. Dia membentuk sebuah 

kelompok ayat yang dianggap memiliki kesesuaian 

tema untuk memudahkan penafsiran sekaligus 

memahami kandungannya. Sepertinya hal ini memang 

sesuai dengan tujuan Hamka menyususn tafsir Al-Azhar 

yang ditujukan bagi masyarakat Indonesia agar lebih 

dekat dengan al-qur‟an. Hamka dengan terlebih dahulu 

menerjemahkan ayat tersebut ke dalam bahasa 

Indonesia agar lebih mudah dipahami.
7
 

Dalam tafsir ini, Hamka juga menjauhkan diri 

dari berlarut-larut dalam uraian mengenai pengertian 

kata, selain itu dianggap tidak terlalu cocok untuk 

masyarakat Indonesia yang memang banyak tidak 

memahami bahasa Arab, Hamka menilai pengertian 

tersebut telah tercakup dalam terjemahnya. Walaupun 

demikian, bukan berarti Hamka sama sekali tidak 

pernah menjelaskan pengertian sebuah kata dalam al-

qur‟an. Sesekali penafsiran atas sebuah kata akan 

disajikan dalam tafsirnya.
8
 

Setelah menerjemahkan ayat, Hamka memulai 

penafsirannya terhadap ayat tersebut dengan luas dan 

terkadang dikaitkan dengan kejadian zaman sekarang, 

                                                           
6
 Rithon Igisani, “Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia”, Jurnal 

Potret, Vol. 22, No. 1, (Januari-Juni 2018), 24. 
7
 Ibid. 

8
 Rithon Igisani, “Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia”, Jurnal 

Potret, 24. 
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sehingga pembaca dapat menjadikan al-qur‟an sebagai 

pedoman hidup sepanjang masa.
9
  

Jadi tafsir Al-Azhar karya Hamka ini memiliki 

keunikan (kekhasan) didalam penafsirannya yaitu 

penulis menggunakan pendekatan tasawuf, corak sastra 

budaya ke-Indonesia-an, dan juga pengkaitan tafsir ayat 

dengan kejadian zaman sekarang serta tidak berlarut-

larut (bertele-tele) dalam kata-kata. Sehingga menarik 

peneliti untuk menggunakan tafsir Al-Azhar untuk 

penelitian.  

Dalam QS Luqman ayat 13-19 menjelaskan 

dan atau menggambarkan mengenai gambaran orang 

tua yang bijak dengan konsep pendidikan anak, Karena 

begitu pentingnya pendidikan anak dan berdasar latar 

belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti 

mengambil judul penelitian “ Konsep Pendidikan Anak 

Dalam Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 13-19 

Menurut Tafsir Al-Azhar”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan anak dalam Al-

Qur‟an surah Luqman ayat 13-19?  

2. Bagaimana analisis konsep pendidikan anak dalam 

Al-Qur‟an surah Luqman ayat 13-19 menurut 

Hamka dalam tafsir Al-Azhar? 

 

 

 

                                                           
9
 Ibid. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian 

yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan anak dalam 

Al-Qur‟an surah Luqman ayat 13-19.  

2. Untuk mengetahui analisis konsep pendidikan anak 

dalam Al-Qur‟an surah Luqman ayat 13-19 menurut 

Tafsir Al-Azhar karya Hamka. 

D. Manfaat Penilitian 

1. Manfaat teoritis 

Dengan diadakannya penelitian kepustakaan 

ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu 

pengetahuan mengenai konsep pendidikan anak yang 

tertuang di dalam Al-Qur‟an surah Luqman ayat 13-

19 berdasarkan pendapat tokoh Islam (ulama besar) 

yaitu HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) 

sehingga dapat menjadi acuan di dalam mendidik 

anak yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan ajaran 

islam. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi pendidik 

Bagi pendidik ataupun para guru dapat 

menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang bagaimana konsep pendidikan anak 

yang tertuang dalam Al-Qur‟an surah Luqman 

ayat 13-19. 
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b. Bagi peneliti  

Peneliti dengan diadakannya kajian 

penelitian ini, dapat sebagai penambahan 

wawasan, pemahaman ilmu pengetahuan dan 

penambahan pengalaman lapangan serta sebagai 

salah satu tolok ukur berbagai problematika di 

dalam dunia pendidikan. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Skripsi M. Syahrul Munir, Jurusan Tarbiyah 

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN 

Ponorogo 2014, dengan judul penelitian “ Konsep 

Pendidikan Anak (Analisis Pemikiran „Abdullah 

Nasih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyah al-Aula>d fi > al-

Isla>m), penelitian ini menghasilkan bahwa:  

Pendidikan yang ditawarkan „Abdullah 

Nasih „Ulwan dimulai dari pendidikan pra nikah 

sampai pendidikan anak ketika dewasa. Untuk itu, 

langkah-langkah yang ditempuh untuk pencapaian 

puncak kekuasaan dan kemenangan dimulai dengan 

perbaikan diri kita sendiri, kemudian mengadakan 

perbaikan pada keluarga kita sendiri. Perbaikan 

anggota keluarga tidak akan dapat dilaksanakan 

dengan baik kecuali jika kita mengambil metode 

islam dalam mendidik putra putri kita. Sebab 

perbaikan individu adalah unsur utama bagi 

perbaikan keluarga. Selanjutnya, baru melaksanakan 

perbaikan masyarakat. Sehingga dalam masyarakat 

islam tersebut terbentuklah pondasi kokoh dari 

orang-orang mukmin yang tulus, mempunyai 
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semangat jihad, dengan demikian keteguhan mereka, 

kejayaan kaum muslimin dapat direalisasikan.  

Berbeda dengan penilitian yang dilakukan 

oleh peneliti (penulis) bahwa penelitian yang 

dilakukan di atas menerangkan pendidikan anak 

dimulai dari proses pra nikah hingga anak menjadi 

dewasa dengan metode perbaikan diri individu 

hingga perbaikan sosial, sedangkan penelitian 

penulis menerangkan pendidikan yang harus 

diberikan untuk mengiringi perkembangan anak.  

Skripsi Susi Fitriani, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

IAIN Ponorogo 2017, dengan judul penelitian “ 

Konsep Pendidikan Anak Perspektif Zakiah Daradjat 

dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam”, 

penelitian ini menghasilkan bahwa:  

Konsep pendidikan anak perspektif Zakiah 

Daradjat terdapat dalam aspek keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Dalam aspek keluarga, yaitu a) aspek 

tujuan jasmani yaitu orang tua menjadi tauladan bagi 

anak, b) aspek tujuan rohani yaitu penanaman jiwa 

takwa dan iman pada anak yang dibentuk dari proses 

lingkungan keluarga, c) aspek tujuan akal yaitu 

pembinaan akal, d) aspek tujuan sosial yaitu 

perkembangan sikap sosial pada anak yang dimulai 

dari keluarga.  

Dalam aspek sekolah, yaitu a) aspek tujuan 

jasmani yaitu pembinaan mental, moral dan bakat, b) 

aspek tujuan rohani yaitu pendidikan agama yang 
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dilakukan secara intensif, c) aspek tujuan akal yaitu 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan memupuk 

kecerdasan dan pengembangan bakatnya, dan d) 

aspek tujuan sosial yaitu menggerakkan anak pada 

aktivitas sosial.  

Sedangkan dalam aspek masyarakat 

diantaranya yaitu a)aspek tujuan jasmani yaitu 

mempropaganda hal-hal yang membuat kemerosotan 

moral anak, b) aspek tujuan rohani yaitu pendidikan 

agama pada masyarakat, c) aspek tujuan akal 

bersumber pada buku-buku, gambar-gambar, tulisan-

tulisan, bacaan-bacaan (literatur), d) aspek tujuan 

sosial yaitu memperhatikan pergaulan anak dan 

membuat tempat-tempat bimbingan dan penyuluhan 

anak.  

Sedangkan relevansinya dengan tujuan 

pendidikan islam, maka menghasilkan diantaranya: 

dalam aspek keluarga, yaitu a) aspek tujuan 

pendidikan jasmani yaitu pengalaman yang diterima 

anak, b) aspek tujuan pendidikan rohani yaitu 

keimanan dan ketaqwaan, c) aspek tujuan 

pendidikan akal yaitu pembinaan daya akal, d) aspek 

tujuan pendidikan sosial yaitu keakraban antara 

orang tua dan anak. Dalam aspek sekolah yaitu a) 

aspek tujuan pendidikan jasmani yaitu kesehatan 

fisik, b) aspek tujuan pendidikan rohani yaitu 

pendidikan agama, c) aspek tujuan pendidikan akal 

yaitu kecerdasan, d) aspek tujuan pendidikan sosial 

yaitu interaksi sosial. Dalam aspek masyarakat yaitu 
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a) aspek tujuan pendidikan jasmani yaitu kesehatan 

jasmani anak, b) aspek tujuan pendidikan rohani 

yaitu pendidikan agama pada masyarakat, c) aspek 

tujuan pendidikan akal yaitu pencapaian pendidikan 

secara nyata, d) aspek tujuan pendidikan sosial yaitu 

perwujudan pendidikan karakter anak. 

Dalam penelitian terdahulu di atas, 

menerangkan mengenai pendidikan anak menurut 

aspek-aspek keluarga, sekolah, dan masyarakat dan 

relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

menerangkan pendidikan anak yang terkandung 

dalam al-qur‟an terkhusus pada surah Luqman ayat 

13-19. 

Karima Millati, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN 

Ponorogo 2017, dengan judul penelitian “ Konsep 

Pendidikan Tauhid Pada Anak Dalam Al-Qur‟an 

Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam 

(Studi Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 132-133 

Dalam Tafsir Al-Azhar), penelitian ini menghasilkan 

bahwa:  

Pendidikan tauhid pada anak dalam al-

Qur‟an surat al-Baqarah ayat 132-133 dalam tafsir 

al-Azhar merupakan proses pemberian bimbingan 

kepada anak agar ia dapat mengesakan Allah sebagai 

Tuhan, mampu menghambakan diri kepada-Nya dan 

beribadah kepada-Nya secara baik dan benar serta 

mendidik anak untuk tetap teguh kepercayaannya 
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bahwa Allah itu Maha Esa dan hanya tunduk 

kepada-Nya sampai akhir hayat. Konsep pendidikan 

tauhid pada anak dalam Q.S. al-Baqarah ayat 132-

133 menurut pendidikan islam dengan tujuan 

pendidikan dalam islam adalah relevan yaitu dengan 

mendidik anak-anak supaya menjadi seorang muslim 

sejati dan menjadikan seluruh manusia menjadi 

manusia yang menghambakan diri kepada Allah, dan 

manusia beribadah kepada-Nya dengan tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bertujuan 

mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. 

Penelitian terdahulu di atas menerangkan 

mengenai pendidikan anak yang berfokus pada 

pendidikan tauhid dalam surah al-baqarah ayat 132-

133, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

mengenai pendidikan anak yang meliputi, 

pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan 

pendidikan akhlak dalam surah luqman ayat 13-19. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kajian 

pustaka (library research). Yang dimaksud dengan 

kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada 

dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan 
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mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.
10

 

Telaah pustaka semacam ini biasanya 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber pustaka yang 

kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk 

keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka 

itu diperlakukan sebagai sumber ide untuk menggali 

pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar 

untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang 

telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat 

dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan 

masalah.
11

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, dalam buku Moelong, Bogdan dan Taylor 

menjelaskan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.
12

 Dalam penelitian ini 

memaparkan mengenai konsep pendidikan anak di 

dalam Al-Qur‟an surah Luqman ayat 13-19 menurut 

tafsir al-Azhar. 

 

 

                                                           
10

 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2018 (Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2018), 53. 
11

 Ibid.  
12

 Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 15. 
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2. Data dan SumberData 

a. Data Penelitian 

Data adalah segala fakta atau 

keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan 

bahan guna untuk menyusun suatu informasi. 

Dengan demikian data berbeda dengan 

informasi. Data dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa golongan, antara lain berdasarkan 

aspek sifat skor, dimensi waktu, cara 

memperoleh (sumber) dan skala 

pengukurannya.
13

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-

bahan dalam penelitian ini berasal dari 

berbagai literatur kepustakaan yang 

mempunyai kaitan dengan tafsir Al-Azhar 

tentang konsep pendidikan anak dalam al-

qur‟an surah Luqman ayat 13-19. Dalam hal 

ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan 

rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Haji 

                                                           
13

 Andhita Dessy Wulansar i, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2012), 61-62. 
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Abdul Malik Karim Amrullah): Jilid 7, 

cetakan I. Jakarta: Gema Insani, 2015. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan 

bahan atau rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini dan mendukung 

sumber primer, antara lain: 

a) Akh. Muzakki dan Kholilah, Ilmu 

Pendidikan Islam. Surabaya: Kopertais 

IV Press, 2017. 

b) As‟aril Muhajir, Ilmu Pendidikan 

Perspektif Kontekstual. Yogyakarta: 

Ar-Ruzz, 2012. 

c) Waini Rasyidin, Pedagogik Teoretis 

dan Praktis. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014. 

d) Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu 

Pendidikan (Umum dan Agama Islam). 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009. 

e) Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan 

Teoretis dan Praktis. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009. 

f) Abdul  Kadir dkk, Dasar-Dasar 

Pendidikan. Surabaya: Amanah Pustaka 

(LAPIS-PGMI), 2009, Paket 3.   
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g) Syamsul Kurniawan dan Erwin 

Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 

h) Heri Jauhar Muchtar, Fikih Pendidikan. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008.  

i) Moh. Haitami Salim, Pendidikan 

Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi 

Peran Keluarga dalma Membangun 

Generasi Bangsa yang Berkarakter. 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

j) Redja Mudyahardjo, Pengantar 

Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang 

Dasar-Dasar pendidikan Pada 

Umumnya dan Pendidikan di 

Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 

2009.  

k) Abdullah Sani Ritonga, et al., 

“Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif 

HAMKA (Studi QS. Luqman dalam 

Tafsir Al-Azhar)”, Edu Riligia, Vol. 2 

No. 4. Oktober-Desember, 2018. 

l) Karimah, “Pemikiran Hamka Tentang 

Pendidikan Keluarga (Studi Kajian 

Tafsir Tematik Surat Luqman: 13-19 

dalam Tafsir Al-Azhar)”. Skripsi. 

Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005. 
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m) Fitri Nuria Rivah. “Konsep Pendidikan 

Agama Islam Untuk Anak Dalam 

Keluarga Muslim”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2011. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian yang 

paling penting dalam proses penelitian sehingga 

kualitas penelitian itu tergantung pada pengumpulan 

data yang dilakukan oleh peneliti.
14

 Penelitian ini 

termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah pengumpulan data literer
15

 yaitu 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang 

berhubungan dengan objek pembahasan yang 

dimaksud. 

Ini berarti bahwa proses pengumpulan data 

harus dikerjakan hati-hati agar bisa memperoleh data 

yang baik. Karena penelitian ini termasuk kategori 

kajian pustaka (library research) maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

pengumpulan literer yakni penggalian bahan-bahan 

                                                           
14

 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Struktur 

Puisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73. 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24. 
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pustaka yang relevan dengan objek pembahasan 

yang dimaksud. 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode content analysis, yaitu analisis 

tentang isi pesan atau komunikasi. 
16

 analisis isi 

(content analysis), yang dapat dilakukan terhadap 

buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis dan 

empiris. Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui 

makna, kedudukan dan hubungan antara berbagai 

konsep, kebijakan, program, kegiatan, dan peristiwa 

yang ada atau yang terjadi, untuk selanjutnya 

mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal 

tersebut.
17

 

Metode analisis ini dilakukan terhadap 

paragraf, kalimat dan kata termasuk volume ruangan 

yang diperlukan, waktu penulisan, di masa ditulis, 

dan sebagainya, sehingga dapat diketahui isi pesan 

secara tepat.
18

  

Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

                                                           
16

 Noeng Muhajir, Metodologi Pendidikan Kualitatif 

(Yogyakarta: Bayu Indah Grafika, 1987), 49. 
17

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 81-82. 
18

 Nyoman Kutha Ratna, Teori Metode dan Teknik Penelitian 

Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 49. 
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unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, dan membuat kesimpulan.
19

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rencana penulisan skripsi, penyusun 

membagi skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling 

berkaitan erat satu dengan yang lain, yaitu: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini 

diuraikan gambaran global tentang isi penulisan skripsi 

ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

kajian, manfaat kajian, landasan teori dan atau telaah 

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua membahas kerangka teoritik tentang 

konsep pendidikan anak dalam Al-Qur‟an surah 

Luqman ayat 13-19 serta pembahasannya berdasarkan 

teori-teori konsep pendidikan anak dan membahas 

kajian tafsir ayat 13-19 surah Luqman menurut tafsir 

Al-Azhar karya Hamka . 

Bab ketiga membahas mengenai kajian analisis 

tafsir tentang konsep pendidikan anak dari tafsir Al-

Azhar karya Hamka. 

Bab keempat membahas penutup dan penarikan 

kesimpulan serta saran, sebagai bagian akhir dari 

penelitian (kajian) yang dilakukan ini. 

                                                           
19

 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2018 (Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2018), 58. 



 

20 

BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM AL-QUR’AN 

SURAH LUQMAN AYAT 13-19 

 

A. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting 

dalam kehidupan. Makna penting pendidikan ini telah 

menjadi kesepakatan yang luas dari setiap elemen 

masyarakat. Rasanya, tidak ada yang mengingkari, 

apalagi menolak terhadap arti penting dan signifikansi 

pendidikan terhadap individu dan juga masyarakat. 

Lewat pendidikan, bisa diukur maju mundurnya sebuah 

Negara. Sebuah Negara akan tumbuh pesat dan maju 

dalam segenap bidang kehidupan jika ditopang oleh 

pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, kondisi 

pendidikan yang kacau dan amburadul akan 

berimplikasi pada kondisi Negara yang juga karut 

marut.
20

 Sehingga sangat pentingnya dan perlu untuk 

memperhatikan tingkat kualitas pendidikan karena 

apabila suatu pendidikan berkualitas maka sebuah 

Negara akan dapat dilihat secara nyata dalam 

kemajuannya.   

Pengertian atau konsep pendidikan bisa 

ditemukan dalam berbagai hubungan dan lingkungan, 

seperti pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, 

pendidikan kewarganegaraan, pendidikan orang 

                                                           
20

 As‟aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 58. 
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dewasa, pendidikan tentara, pendidikan jasmani, 

pendidikan calon dokter, pendidikan calon guru, 

pendidikan dan latihan personel/staf/pegawai, dan lain 

sebagainya.
21

 Meskipun barangkali sebagian diantara 

kita mengetahui tentang apa itu pendidikan, tetapi 

ketika pendidikan tersebut diartikan dalam satu batasan 

tertentu, maka terdapatlah bermacam-macam pengertian 

yang diberikan.
22

  

Sebelum kita tinjau lebih lanjut apa yang 

dimaksud dengan pendidikan, terlebih dahulu perlu 

kiranya diterangkan dua istilah yang hampir sama 

bentuknya, yaitu paedagogie dan paedagogiek.  

Paedagodie artinya pendidikan, sedangkan 

paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Pedagogik 

atau ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan 

yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-

gejala perbuatan mendidik. Pedagogik berasal 

dari kata Yunani paedagogia yang berarti 

“pergaulan dengan anak-anak”.
23

 Dalam bahasa 

Romawi pendidikan diistilahkan sebagai educate 

yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada 

di dalam. Dalam bahasa Inggris Pendidikan 
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 Waini Rasyidin, Pedagogik Teoretis dan Praktis (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), 15. 
22

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan 

Agama Islam) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1. 
23

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3. 
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diistilahkan to educate yang berarti 

memperbaiki moral dan melatih intelektual.
24

 

Istilah “pendidikan” dalam konteks Islam lebih 

banyak dikenal dengan istilah “at-tarbiyah, at-ta’li>m, 

at-ta’di>b, dan ar-riya>d}oh”. Setiap istilah tersebut 

mempunyai makna yang berbeda, karena perbedaan 

teks dan konteks kalimatnya, walupun dalam hal-hal 

tertentu, istilah tersebut mempunyai kesamaan makna.
25

  

Dalam leksikologi al-Qur‟an tidak ditemukan 

istilah at-tarbiyah, tetapi ada istilah yang senada dengan 

istilah at-tarbiyah yaitu ar-rabb, robbayani, nurobbi, 

ribbiyun, robbani. Sebaliknya dalam hadits Nabi 

digunakan istilah robbani. Semua istilah tersebut 

mempunyai konotasi makna yang berbeda-beda.
26

 

Konsep tarbiyah terkait dengan bahasa Arab 

(Rabb), biasanya berarti Tuhan semesta alam (pencipta, 

penguasa, pemelihara dan yang mendidik segala ciptaan 

dan makhluk-Nya). Menurut A. Yusuf Ali kata rabb 

juga berarti pemeliharaan yang luhur dalam hubungan 

tinggi vertikal ke bawah dengan subjek/hambanya, 

“sangat peduli, merawat, membesarkan, dan mendidik 

segala subjek itu sehingga mencapai tingkat 

kematangan, kedewasaan, dan kestabilan mental” 

(“….cheristhing, sustaining, bringing to maturity. God 

cares for all the worlds he has created). Oleh karena 

                                                           
24

 Abdul Kadir et.al, Dasar-Dasar Pendidikan (Surabaya: 

Amanah Pustaka (LAPIS-PGMI), 2009), Paket 3, 6.   
25

 Akh. Muzakki dan Kholilah, Ilmu Pendidikan Islam 

(Surabaya: Kopertais IV Press, 2017), 8. 
26
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itu, mendidik pada manusia dalam  konsep tarbiyah, 

selain dalam relasi horizontal juga berayun berubah jika 

perlu menjadi hubungan vertikal antara dua pihak, 

termasuk antara manusia sudah dewasa atau lebih 

dewasa (yaitu orang tua/ayah/ibu) dengan anaknya.
27

 

Maka dalam konteks Islam, pendidikan menggunakan 

at-tarbiyah karena dengan makna at-tarbiyah dalam 

mengartikan makna pendidikan itu sendiri. Sebab jika 

dilihat dari substansi makna at-tarbiyah mengandung 

berbagai makna yang berkaitan dengan maksud dari 

pendidikan, dimana pendidikan berarti sebuah usaha 

pembinaan, pemeliharaan serta usaha membimbing 

manusia dan selain membangun relasi dengan ciptaan-

NYA tetapi dengan Sang Pencipta pula.  

Pendidikan berasal dari kata didik, artinya bina, 

mendapat awalan pen-, akhiran –an, yang maknanya 

sifat dari perbuatan membina atau melatih, atau 

mengajar dan mendidik itu sendiri. Oleh karena itu, 

pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, 

pengajaran, dan semua hal yang merupakan bagian dari 

usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keterampilannya.
28

  

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah 

segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan 

adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

                                                           
27

 Waini Rasyidin, Pedagogik Teoretis dan Praktis, 21. 
28

 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV 
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pertumbuhan individu.
29

 Di dalam kehidupan manusia 

yang berlangsung merupakan suatu pendidikan, 

sehingga mampu mempengaruhi tumbuh kembang 

manusia pada segala sisi kehidupannya. 

Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo dalam 

definisi alternatifnya adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah 

berlangsung sepanjang hayat.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah 

dan di luar sekolah sepanjang hayat, 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, non-formal, dan informal di sekolah, dan 

luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup 

yang bertujuan optimalisasi pertimbangan 

kemampuan-kemampuan individu, agar 

dikemudian hari dapat memainkan peranan 

hidup secara tepat.
30

 

                                                           
29

 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi 

Awal tentang Dasar-Dasar pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan 

di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.  
30
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Dalam arti sederhana pendidikan sering 

diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan.
31

 Maka pendidikan 

merupakan internalisasi berbagai nilai kebudayaan dan 

adat istiadat yang sudah ada. 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia 

yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, 

pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, 

tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan 

hanya bersifat formal, tetapi juga yang nonformal.
32

 

Pendidikan merupakan proses transformasi dan 

internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri 

anak didik melalui pertumbuhan dan pengembangan 

potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup dalam segala aspek.
33

 

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan merupakan suatu aktivitas usaha 

sadar untuk membina, melatih dan mengembangkan 

potensi fitrah yang dimiliki dalam diri manusia guna 

mencapai suatu keselarasan dan kesempurnaan 

kehidupannya di dalam berbagai aspek dengan upaya 

penginternalisasi dan transformasi nilai-nilai ilmu 

pengetahuan dari berbagai sumber informasi dimanapun 

dan kapanpun serta berbagai nilai kebudayaan dan adat 

                                                           
31

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, 1.  
32
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33
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istiadat yang sudah ada dan terbangun di dalam 

lingkungan kehidupan manusia. 

B. Pengertian Anak 

Anak, dalam perspektif pendidikan islam 

biasanya diistilahkan dari akar kata al-walad, al-ibn, al-

t}ifl, al-s}abi, dan al-ghulam. Dalam pengertiannya yang 

identik dengan al-walad, ia berarti keturunan yang 

kedua dari seseorang, atau segala sesuatu yang 

dilahirkan, juga bisa berarti manusia yang masih kecil. 

Menurut pengertian ini, keturunan pertama adalah 

orang tua. Kemudian, setiap orang tua yang mempunyai 

keturunan, keturunannya itulah yang disebut sebagai 

anak. Adapun arti kata al-ibn adalah sama dengan anak 

yang baru lahir dan berjenis kelamin laki-laki (al-walad 

al-dhakar). Sedangkan al-t}ifl adalah anak yang dalam 

masa usia pertumbuhannya dari bayi sampai baligh 

(sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum 

syari‟at dan mampu mengetahui hukum tersebut). 

Sedangkan, dua kata lain yang berpengertian anak, 

yaitu al-s}abi dan al-ghulam, berarti anak yang usianya 

dari lahir sampai remaja.
34

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak 

adalah manusia yang masih kecil yang belum dewasa 

dan sedang dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan.
35

 Sebagai manusia kecil yang belum 

                                                           
34
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dewasa, ia membutuhkan bimbingan dan pendidikan 

dari orang tua dan pendidiknya dalam 

perkembangannya menuju kedewasaan.
36

 

Anak adalah keturunan yang kedua manusia, 

orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki maupun 

perempuan atau khuntha, sebagi hasil dari persetubuhan 

antara dua lawan jenis.
37

 

Dalam Islam, istilah anak ternyata tidak tunggal. 

Ada banyak pembagian, di antaranya masih dibedakan 

antara anak yang masih belum baligh (masih kecil) dan 

anak yang sudah baligh. Namun, secara substansial, 

Islam menegaskan bahwa anak merupakan keturunan 

yang diperoleh sebagai hasil perkawinan antara 

pasangan suami istri. Hal ini penting untuk diperhatikan 

karena anak yang lahir dari pasangan yang tidak terikat 

perkawinan akan memiliki konsekuensi yang berbeda 

dalam proses pendidikan, perlakuan hukum, dan 

sebagainya.
38

 

Anak merupakan tumpuan harapan zaman, 

bukan saja sebagai penyambung keturunan, juga untuk 

melanjutkan cita-cita perjuangan. Al-Qur‟an 

menyebutkan cita-cita Nabi untuk memperoleh anak-

                                                           
36

 Fitri Nuria Rivah, “Konsep Pendidikan Agama Islam Untuk 

Anak Dalam Keluarga Muslim”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 
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anak saleh, sebagai pewaris dan penerus cita-cita usaha-

nya.
39

 

Anak merupakan amanah bagi orang tua. 

Amanah tersebut adalah dari Allah SWT, yang harus 

dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Anak 

merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, yang wajib 

dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga 

dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, 

politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan 

suku, agama, ras, dan golongan. Anak adalah generasi 

penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan 

masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang 

akan datang.
40

 

Anak merupakan makhluk Tuhan yang sedang 

mengalami pertumbuhan dan memerlukan pendidikan 

guna mempertahankan hidup, merawat dirinya dan 

membentuk kepribadian dirinya. 

Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh 

karena itu pendidikan penting sekali karena 

mulai sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu 

untuk kepentingan dirinya, baik untuk 

mempertahankan hidup maupun merawat diri, 

semua kebutuhan tergantung ibu/orang tua. 
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Bandingkan saja dengan anak binatang, 

misalnya ayam dalam waktu yang relatif singkat 

si anak ayam sudah mampu untuk jalan dan 

makan sendiri, tidak demikian halnya dengan 

anak manusia. Oleh sebab itu, anak/bayi 

manusia memerlukan bantuan tuntunan, 

pelayanan, dorongan dari orang lain demi 

mempertahankan hidup dengan mendalami 

belajar setahap demi setahapuntuk memperoleh 

kepandaian, keterampilan dan pembentukan 

sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun 

dapat berdiri sendiri yang semuanya itu 

memerlukan waktu yang cukup lama.
41

 

Anak adalah anggota keluarga, dimana orang tua 

adalah pemimpin keluarga, sebagai penanggung jawab 

atas keselamatan warganya di dunia dan khususnya di 

akhirat dari api neraka.
42

 

Jadi, secara garis besar bahwa anak adalah 

manusia (makhluk) ciptaan Sang Kuasa Allah SWT 

yang masih dalam pertumbuhan dan memerlukan  

bimbingan, dorongan, tuntunan serta perhatian penuh 

dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang 

pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan  

dirinya sebagai manusia yang mempunyai kepribadian 

yang utuh, memiliki daya penalaran yang unggul untuk 
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kehidupannya serta mampu menghambakan dirinya 

kehadirat Tuhan (Allah) SWT. 

C. Perkembangan Anak dalam Islam  

Salah satu hal penting yang dipahami dalam 

proses pembinaan anak ini adalah menerapkan proses 

pembinaan anak sesuai dengan tingkat usianya (fase 

perkembangan anak), ini adalah cara memberikan 

bimbingan atau pendidikan yang sangat efektif. Dalam 

hal ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah Saw. Dalam 

salah satu riwayat beliau bersabda yang artinya: “Kami 

para Nabi diperintahkan untuk menempatkan manusia 

sesuai dengan tingkat kedudukan mereka dan berbicara 

sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman 

mereka”.
43

 

Dari apa yang disabdakan oleh Nabi tersebut, 

sangat tergambar sebuah pesan, bahwa dalam proses 

pembimbingan diperlukan pemahaman yang baik 

tentang siapa yang menjadi objek komunikasi dan 

bagaimana tingkat pemahaman yang dimilikinya. 

Dengan demikian efektivitas dan keberhasilan proses 

pembinaan dapat dicapai. Konteks ini tentu saja sangat 

sesuai dengan proses pembinaan pada masa anak-

anak.
44

  

Terkait dengan hal tersebut, Islam memberi 

pemahaman melalui konsep fitrah. Fitrah dalam Islam 

juga mempunyai arti suatu kemampuan dasar untuk 
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berkembang. Fitrah merupakan potensi-potensi yang 

masih harus terus dibimbing dan dibina. Sehingga 

dengan segala potensi yang ada pada anak tersebut, 

diharapkan dapat menjadikannya seorang anak yang 

shalih nan membanggakan dan bukan yang fasid 

membinasakan.
45

 

Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi 

oleh lingkungan hidupnya. Faktor lingkungan yang 

paling berpengaruh bagi perkembangan kepribadian 

anak adalah orang tua. Setiap anak mempunyai bakat, 

yaitu kemampuan yang menonjol dalam salah satu 

aspek kepribadian, yang diperoleh sebagai pembawaan. 

Gardner menyebutnya sebagai kecerdasan. Belajar dan 

latihan yang sungguh-sungguh bisa menyebabkan bakat 

anak berkembang lebih sempurna.
46

 

Perlu diketahui bahwa anak berbeda dengan 

orang dewasa. Anak belum bisa berpikir secara abstrak 

dan belum bisa mengenali dirinya. Ia peka terhadap 

gangguan fisik dan psikis. Perilakunya juga belum 

stabil. Oleh karena itu, dibutuhkan perlakuan yang tepat 

agar bakat atau kecerdasan yang dimilikinya dapat 

berkembang secara optimal.
47

 

Selain itu, perhatian Islam tentang 

perkembangan anak ini, tidak hanya direntangkan 

ketika anak telah lahir saja, akan tetapi jauh 
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sebelumnya, yaitu memasuki masa pernikahan. Baru 

kemudian saat mengandung, melahirkan, dan 

membesarkan.
48

 

Dalam konsep Islam, ada beberapa istilah 

yang sebenarnya berdimensi psikologis khsususnya 

dalam konteks Islam perkembangan anak. Misalnya 

dalam konsep ilmu fiqh, seperti yang dikemukakan ahli 

fiqh, Abu Zahrah memberikan perngertian menjadi 

empat fase, yaitu: 

1. As}-S}abiy atau Al-T}ifl (anak kecil) 

2. Mumayyiz (mampu membedakan sesuatu) 

3. Murahiq (menjelang usia baligh) 

4. Baligh (mampu diberi beban hukum, bagi laki-laki 

ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam 

sekitar usia 14 tahun, dan darah haid bagi 

perempuan sekitar usia 11 tahun)
49

 

Orang tua di dalam lingkungan keluarga yang 

menjadi pendidik anak memiliki peran dan tanggung 

jawab untuk memberikan bimbingan dan tuntunan serta 

pengembangan agar fitrah dalam diri anak dapat 

berkembang secara optimal. Islam pun telah 

memberikan solusi mengenai bagaimana mendidik anak 

yang sesuai dengan usia dan pertumbuhan serta 

perkembangan anak. Dengan berbagai contoh atau 

teladan dari Rasulullah Saw. sebagai suri tauladan 
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dalam mendidik anak dan sesuai dengan fase 

perkembangan anak.  

D. Pendidikan Anak dalam Al-Qur‟an  

Melihat ayat-ayat al-qur‟an berkaitan dengan 

pendidikan anak ini, ada dua macam pernyataan yang 

digunakan untuk mengistilahkan anak, yaitu: al-aula>d 

dan al-banu>n. Istilah al-aula>d biasanya dikaitkan 

dengan konotasi makna anak secara pesimistis, 

sehingga anak memerlukan perhatian khusus. 

Sedangkan istilah al-banu>n mengandung pemahaman 

anak secara optimis, sehingga menimbulkan 

kebanggaan dan ketentraman khusus dalam hati.
50

 

Jadi, anak dapat menjadi impian yang 

menyenangkan, manakala dididik dengan baik, dan 

sebaliknya akan menjadi petaka jika tidak dididik. 

Inilah kemungkinan yang ditimbulkan, yaitu rasa 

optimis atau pesimistis. Hal ini juga membawa pada 

pemahaman, apakah artinya memelihara anak jika tidak 

dididik; anak didik berbuat jahat adalah kesalahan 

pendidik; dan jika anak-anak tidak mau belajar, hanya 

akan menyusahkan orang tua, nusa, dan bangsa. 

Jelasnya, anak harus dididik, karena pada hakikatnya 

manusia dilahirkan dengan fitrah untuk dapat dididik, 

dapat mendidik, dan sekaligus dapat mendidik dan 

dididik.
51
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Dengan demikian, sangatlah diperlukan 

adanya pendidikan dari orang tua terhadap anak 

sehingga anak menjadi manusia yang terdidik dengan 

fitrah dapat dididik dan pula manusia yang dapat 

mendidik di masa yang akan datang. Sehubungan 

dengan pendidikan anak, maka di dalam al-Qur‟an pun 

banyak kisah-kisah tauladan yang mengkisahkan 

bagaimana pendidikan terhadap anak. Salah satunya 

kisah Luqman Al-Hakim.  

Pada ayat 13-19, terdapat nasihat Luqman 

kepada anaknya. Hal ini sarat dengan pelajaran bagi 

orang tua agar dapat mendidik anaknya seperti prinsip-

prinsip pendidikan yang telah dilakukan Luqman. 

Pendidikan Luqman kepada anaknya yang bernama 

Tharan menggambarkan penekanan materi dan metode 

pendidikan anak.
52

 

Pada prinsipnya pokok-pokok pendidikan 

yang harus diberikan kepada anak tidak ada yang lain 

hanya ajaran islam itu sendiri. Ajaran islam secara garis 

besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni akidah, 

ibadah, dan akhlak.  

1. Pendidikan Akidah 

Islam menempatkan pendidikan akidah pada 

posisi yang mendasar terlebih pada kehidupan anak. 

Maka dasar-dasar akidah harus terus menerus 

ditanamkan pada diri anak agar setiap 

perkembangannya senantiasa dilandasi oleh akidah 
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yang benar.
53

 Pendidikan ini mencakup keimanan 

kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, 

Nabi/Rasul Allah, Hari Akhirat dan takdir.
54

 

Untuk mengajarkan dan menanamkan hal-

hal tersebut haruslah berdasarkan pengetahuan yang 

memadai dari sumber yang benar. Jika orang tua 

tidak memiliki kemampuan untuk itu, dapat 

mendelegasikannya kepada orang yang memang 

memiliki kemampuan untuk itu. Sementara orang 

tua, cukup memberikan contoh-contoh praktis yang 

dapat membantu anak untuk mudah memahaminya.
55

  

Pendidikan akidah dapat diajarkan kepada 

anak dengan keteladanan oleh orang tua di rumah 

sebagai suatu implementasi pendukung dari 

pengetahuan yang telah diperoleh anak. 

2. Pendidikan Ibadah 

Pendidikan ibadah merupakan hal yang 

penting bagi perkembangan anak. Sebagaimana yang 

termaktub dalam ajaran fikih islam yang menyatakan 

bahwa pendidikan ibadah hendaknya diajarkan mulai 

dari masa kanak-kanak atau masa usia dini.
56
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Pembelajaran ibadah untuk anak di rumah, 

lebih ditekankan pada ibadah praktis dan 

pembiasaan-pembiasaan, agar pengetahuan ibadah 

yang didapat di sekolah dapat diterapkan secara baik, 

benar, dan istiqamah. Pada dasarnya, ibadah yang 

diajarkan pada anak di rumah meliputi ibadah dalam 

rukun islam (arkanul islam), yaitu bagaimana 

mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar, 

membiasakan shalat wajib dan sunnah dengan benar, 

melaksanakan puasa wajib dan sunnah dengan benar 

dan senang hati, mau berzakat (suka sadaqah dan 

berinfaq) dan punya semangat serta kemauan untuk 

berhaji ke baitullah.
57

 

Pendidikan ibadah (syari‟at) dengan 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan bersama 

antara orang tua dan anak, maka akan terbentuk 

suatu kebiasaan yang mendarah daging pada anak, 

sehingga suatu waktu tanpa diperintah pun anak akan 

melaksanakan ibadah tanpa terpaksa karena telah 

terbiasa. 

3. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan dan pembinaan akhlak menjadi 

penting, tidak hanya karena tuntutan peraturan dan 

perundang-undangan, tetapi juga karena sebagai 

kelanjutan dari misi kerasulan Muhammad SAW.
58
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Kata akhlak berasal dari khalaqa yang 

artinya kelakuan, tabiat, watak, kebiasaan, 

kelaziman, dan peradaban. Al-Ghazali 

mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan beraneka 

ragam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
59

 

Pembinaan akhlak hendaknya dimulai dari 

masa kanak-kanak, bahkan para ahli pendidikan 

menyatakan karena pembinaan itu bagian dari proses 

pendidikan, harus dimulai dari masa prakonsepsi, 

dilanjutkan pada masa prenatal, usia anak-anak, 

remaja bahkan sampai dewasa. Pembinaan akhlak 

pada tiap fase itu dilakukan dengan pendekatan, 

metodologi dan materi yang sesuai dengan fase 

perkembangan kejiwaan dan pertumbuhannya. 

Pembinaan akhlak tidak cukup dengan pembelajaran 

yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan 

(kognitif domain), tetapi juga harus ditekankan pada 

pembiasaan tindakan yang disertai keteladanan, baik 

oleh guru, orang tua maupun setiap orang dewasa.
60

 

Mengenai pendidikan akhlak, melalui 

pembiasaan dan keteladanan bersama orang tua serta 

pihak yang terkait pendidikan (guru, teman, 

lingkungan masyarakat), maka akan terbentuk 
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kepribadian anak yang memiliki budi pekerti yang 

baik.  

E. Surah Luqman ayat 13-19 dalam Tafsir Al-Azhar 

1. Biografi Hamka 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau 

lebih dikenal dengan julukan HAMKA, yakni 

singkatan namanya, lahir di desa kampong 

Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 

1908. Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus 

ulama dan aktivis politik. Belakangan ia 

diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat 

orang Minangkabau yang berasal dari kata 

abii, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti 

ayahku, atau seseorang yang dihormati. 

Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin 

Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, 

yang merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) 

di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah 

pada 1906.
61

  

Pada masa kanak-kanaknya ia diasuh 

kakaknya, tinggal bersama di rumah tua di 

lingkungan Danau Maninjau. Waktu kecil 

Hamka hidup terlantar, tidak mendapatkan 

kasih sayang orang tuanya. Pada mulanya 

Abdul Malik ditinggal ayah dan ibunya ke 

Padang Panjang untuk memenuhi permintaan 

masyarakat mengajar di sana. Keterasingan 
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dari kasih sayang orang tuanya menimbulkan 

kekecewaan yang sangat dalam; lebih-lebih 

lagi ketika ayahnya selalu kawin cerai yang 

saat itu dibenarkan oleh masyarakatnya.
62

 

HAMKA mendapat pendidikan rendah 

di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. 

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, 

ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib 

di Padang Panjang. Di situ Hamka 

mempelajari agama dan mendalami bahasa 

Arab. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru 

agama pada 1927 di Perkebunan Tebing 

Tinggi, Medan dan guru agama di Padang 

Panjang pada 1929.
63

 Pada tahun 1932, ia 

menjadi editor dan menerbitkan majalah al-

Mahdi di Makassar. Ia pernah juga menjadi 

editor majalah pedoman masyarakat, panji 

masyarakat dan gema islam.
64

  

Hamka kemudian dilantik sebagai 

dosen di Universitas Islam, Jakarta dan 

Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang 

dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, 

beliau diangkat menjadi rektor Perguruan 
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Tinggi Islam, Jakarta dan Prefessor Universitas 

Mustopo, Jakarta. Dan tahun 1951 hingga 

tahun 1960, beliau menjabat sebagai pegawai 

Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, 

tetapi meletakkan jawabanitu ketika Soekarno 

menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai 

negeri atau bergiat dalam politik Majelis Suro 

Muslimin Indonesia (Masyumi).
65

  

Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, 

Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno 

karena dituduh pro-Malaysia. Dengan bekal 

pengetahuan tentang tulis-menulis, Hamka 

mampu menghasilkan banyak karya, terutama 

dalam bidang sastra (novel dan cerpen), 

misalnya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, 

Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau 

ke Deli, dan agama (tafsir), yaitu Tafsir al-

Azhar.
66

 Semasa dipenjara beliau mulai 

menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan 

karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari 

penjara, Hamka diangkat sebagai anggota 

Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, 

Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji 
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Indonesia, dan anggota Lembaga Kebudayaan 

Nasional, Indonesia.
67

  

Hamka telah pulang ke Rahmatullah 

pada 24 Juli 1981, namun jasa dan 

pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam 

memartabatkan agama islam. Bukan saja 

diterima sebagai seorang tokoh ulama dan 

sastrawan di Negara kelahirannya, malah 

jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk 

Malaysia dan Singapura, turut dihargai.
68

 

2. Karya-Karya Hamka 

Hamka termasuk ulama yang gemar 

menulis, sejak berusia 17 tahun telah 

menerbitkan buku yang ia tulis. Bahkan 

sampai akhir hayatnya, ia masih tetap menulis. 

Baginya menulis merupakan tuntutan dan 

sebagai sarana untuk menyalurkan tugas utama 

sebagai seorang ulama, yakni berdakwah di 

jalan Allah.
69

 

Berbagai tulisan Hamka mulai dari 

masalah pendidikan, tasawuf, sejarah, sastra 

dan lain-lain telah tersebar di mana-mana. 

Buku-buku tersebut antara lain:
70
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1. Khatibul Ummah, diterbitkan tahun 1972 di 

Padang Panjang. Buku ini berisi tentang 

kumpulan pidato pada lembaga pendidikan 

yang a dirikan di Padang Panjang. 

2. Lembaga Hidup, berbicara tentang dunia 

pendidikan. 

3. Tasawuf Modern dan Filsafat Hidup, berisi 

tentang kaidah-kaidah dalam pergaulan 

hidup. 

4. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, buku 

roman yang pertama kali ditulis Hamka. 

5. Di Bawah Lindungan Ka‟bah, buku roman 

yang bercerita tentang seorang anak muda 

yang taat beribadah dalam petualangan 

cintanya dengan seorang gadis cantik, 

namun pemuda tersebut banyak mengalami 

penderitaan, sehingga ia mencari tempat 

berlindung. Kemudian di bawah lindungan 

ka‟bahlah ia menemukan ketentraman 

jiwanya sampai ia meninggal. 

6. Sejarah Ummat Islam, buku yang berisi 

tentang keadaan dan sejarah tanah Arab 

sampai pengaruh ajaran Islam yang dibawa 

oleh Muhammad datang. Juga berisi tentang 

lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah 

Arab mulai dari masa Khulafaurrasyidin 

sampai masuknya Islam ke Timur di 

kerajaan Johor abad XVII Masehi. 
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7. Tasawuf; Perkembangan dan 

Pemurniannya, buku yang mengulas 

berbagai hal tentang tasawuf. 

8. Pelajaran Agama Islam, buku tentang 

pendidikan dan pelajaran agama dan 

filsafat. 

9. Tafsir Al-Azhar, satu karya monumental 

yang memperlihatkan kedalaman ilmunya 

yang ditulis pada tahun 1966, saat beliau 

berada dalam tahanan pada masa 

pemerintahan Soekarno.
71

 Ia mencoba 

menghubungkan sejarah Islam modern 

dengan studi Al-Qur‟an dan berusaha 

melangkah keluar dari penafsiran-

penafsiran tradisional. Langkah penafsiran 

Hamka dengan menuliskan  teks Al-Qur‟an, 

diterjemahkan, kemudian memberi catatan 

penjelasan.
72

  

3. Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan 

a. Urgensi Pendidikan 

Pentingnya manusia mencari ilmu 

pengetahuan, menurut Hamka, bukan hanya 

untuk membantu manusia memperoleh 

penghidupan yang layak, melainkan lebih 

dari itu, dengan ilmu manusia akan mampu 

mengenal Tuhannya, memperhalus 
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akhlaknya, dan senantiasa berupaya mencari 

keridhaan Allah. Hanya dengan bentuk 

pendidikan yang demikian, manusia akan 

memperoleh ketenteraman (hikmat) dalam 

hidupnya. Ini berarti, pendidikan dalam 

pandangan Hamka terbagi dua bagian: (1) 

pendidikan jasmani, yaitu pendidikan untuk 

pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani 

serta kekuatan jiwa dan akal; (2) Pendidikan 

ruhani, yaitu pendidikan untuk 

kesempurnaan fitrah manusia dengan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang 

didasarkan kepada agama.
73

  

Kedua unsur jasmani dan ruhani 

tersebut memiliki kecenderungan untuk 

berkembang dan menumbuhkembangkan 

keduanya adalah melalui pendidikan karena 

pendidikan merupakan sarana yang paling 

tepat dalam menentukan perkembangan 

secara optimal kedua unsur tersebut. Dalam 

pandangan Islam, kedua unsur dasar 

tersebut dikenal dengan istilah fitrah. 

Menurut Hamka, fitrah setiap manusia pada 

dasarnya menuntun untuk senantiasa 

berbuat kebajikan dan tunduk mengabdi 

pada Khaliqnya.
74

 Melalui pendidikan, 
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manusia dapat mengembangkan fitahnya, 

baik pisik maupun psikis secara optimal. 

Dengan pendidikan, manusia akan dapat 

mempertajam fitrah akal dan mengontrol 

nafsunya. Proses ini selanjutnya akan 

membantu manusia (khususnya peserta 

didik) mampu mempertimbangkan 

perbuatannya dengan nilai baik dan buruk 

secara bertanggung jawab.
75

 

Jadi dengan demikian, pendidikan 

sangatlah penting dalam keberlangsungan 

hidup individu agar mampu 

mengembangkan fitrah yang dimiliki dan 

mampu mengontrol dirinya sendiri. 

b. Pengertian dan Tujuan Pendidikan 

Hamka membedakan makna 

pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, 

pendidikan adalah serangkaian upaya yang 

dilakukan pendidik untuk membantu 

membentuk watak, budi, akhlak, dan 

kepribadian peserta didik. Sementara 

pengajaran adalah upaya untuk mengisi 

intelektual peserta didik dengan sejumlah 

ilmu pengetahuan.  

Adapun tujuan pendidikan, menurut 

Hamka, memiliki dua dimensi: bahagia di 
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dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, manusia harus menjalankan 

tugasnya dengan baik, yaitu beribadah. Oleh 

karena itu, segala proses pendidikan pada 

akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan 

menjadikan anak didik sebagai abdi Allah. 

Dengan demikian, tujuan pendidikan islam, 

menurut Hamka, sama dengan tujuan 

penciptaan manusia itu sendiri, yakni untuk 

mengabdi dan beribadah kepada Allah. Ia 

mengatakan bahwa ibadah adalah mengakui 

diri sebagai budak atau hamba Allah, 

tunduk kepada kemauanNya, baik secara 

sukarela maupun terpaksa.
76

 

Jadi pendidikan menurut Hamka 

adalah suatu usaha(upaya) yang dilakukan 

pendidik(guru) kepada anak didik dalam 

rangka untuk mengembangkan fitrah anak 

sehingga terbentuk kepribadian anak dengan 

baik dan mencapai tujuan akhir pendidikan. 

c. Materi Pendidikan  

Materi pendidikan dalam pandangan 

Hamka pada dasarnya berkisar antara ilmu, 

amal, akhlak, dan keadilan. Ketiga konsep 

tersebut sangat mendasari proses pendidikan 

tersebut. Pertama, ilmu. Menurut Hamka 

ilmu ada dua macam, ilmu yang bersumber 
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dari wahyu yang mutlak kebenarannya, 

yang disebut dengan al-„ulum an-naqliyah, 

dan ilmu yang bersumber dari akal manusia 

yang relatif kebenarannya, biasanya disebut 

dengan al-„ulum al-aqliyah. Ilmu yang 

pertama mencakup segala ruang dan 

dimensi waktu yang meliputi suatu yang 

ghaib (tidak tampak) dan yang tampak. Ilmu 

kedua hanya mencakup sebagian kecil 

gejala-gejala alam yang bersifat nyata dan 

tidak menembus perkara yang ghaib, 

sekalipun ia seorang nabi. Menurutnya, 

ilmu manusia tidak dapat menandingi ilmu 

Allah sehingga selayaknya manusia 

menyadari bahwa ilmunya tidak seberapa 

jika dibandingkan dengan ilmu Allah. 

Dengan demikian, seharusnya semakin 

berilmu seseorang, semakin bertambah pula 

ketakwaannya kepada Allah. Ilmu 

semestinya member pengaruh bagi 

keimanan seseorang. Ilmu didasari atas 

iman, sebab apabila orang yang berilmu 

tanpa didasari iman, maka ilmunya dapat 

membahayakan dirinya dan orang lain.
77

 

Kedua, amal dan akhlak. Dalam 

pandangan Hamka, ternyata bahwa ilmu 

yang hanya dibarengi iman tidaklah cukup, 

namun harus pula diiringi dengan amal, 
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kerja, atau usaha. Baginya, ilmu yang tidak 

diikuti dengan amal perbuatan tidak 

berguna bagi kehidupan. Ilmu yang baik, 

seharusnya bisa membekas ke luar diri 

individu dan orang lain. Ilmu pengetahuan 

harus diamalkan dan agama Islam adalah 

agama ilmu dan sekaligus amal. Hubungan 

antara iman dengan amal, menurutnya 

adalah hubungan antara budi dan perangai. 

Dengan demikian, berbudi dan bergaul yang 

baik termasuk amal.
78

 

Ketiga, keadilan. Hamka 

mendefinisikan keadilan dengan „tegak di 

tengah‟, dan secara lebih lengkap Hamka 

menjelaskan, keadilan „sebagai pertahanan 

yang memikat hati dan menyebabkan orang 

takluk dan patuh dengan segala kerendahan 

hati.‟ Dalam konsep keadilan ini harus 

terkandung unsur persamaan, kemerdekaan, 

dan kepemilikan.
79

 

Materi pendidikan yang 

dikemukakan Hamka ada tiga meliputi ilmu, 

amal dan akhlak, juga keadilan. Dimana 

materi tersebut berkesinambungan antara 

saatu dengan yang lainnya. 

d. Metode Pendidikan 
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Materi-materi keimanan Islam harus 

benar-benar tertanam dalam diri anak didik 

sejak sedini mungkin sehingga potensi 

keagamaan akan dapat tumbuh dan 

berkembang secara baik dan dapat 

menghasilkan suatu pandangan sikap hidup 

yang bertendensi pada nilai-nilai religi.
80

 

Salah satu metode yang diajarkan 

dalam Al-Qur‟an adalah  metode hikmah 

(terhadap orang yang belum tahu) dan ada 

pula dengan metode mau‟idzhah (terhadap 

orang yang telah tau tetapi lalai). Selain itu, 

ada pula metode mujadalah, artinya bertukar 

pikiran terhadap orang yang menyangka 

bahwa pendiriannya benar padahal salah, 

sebagaimana tertulis dalam surah Al-Nahl, 

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu (Dialah) 

yang lebih mengetahui siapa yang tersebut 

dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”
81

   

Metode Islami yang dikemukakan 

oleh Hamka tersebut menuntut kepada para 
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pendidik untuk berorientasi pada kebutuhan 

pendidikan anak didik, di mana faktor 

hukum alam yang potensial tiap individu 

dijadikan fokus dalam proses pendidikan 

sampai kepada batas maksimal sehingga 

anak didik akan memperoleh perkembangan 

yang optimal.
82

 

Metode yang dikemukakan oleh 

Hamka adalah metode amar ma‟ruf nahi 

munkar. Untuk itu dapat melihat dari 

kutipan berikut kalau sudah 

mempergunakan amar ma‟ruf nahi munkar, 

“menyuruh berbuat baik dan mencegah 

berbuat jahat serta tulus hati pula dalam 

memperjuangkannya akan tertariklah 

manusia ke dalam kebenaran dan sentosalah 

pergaulan hidup.” 

Metode observasi partisipan yang 

ditawarkan Hamka untuk mengenalkan 

Tuhan kepada anak didik sangat sesuai pula 

dengan pendidikan dewasa ini. Di mana 

dalam pendidikan dewasa ini anak dalam 

proses belajar mengajar secara aktif 

dilibatkan melaluimendorong perhatiannya, 

daya khayalnya, dan kegairahannya, serta 

hal-hal sederhana dan alam urutan yang 
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logis, hingga cara ia belajar tampak benar-

benar normal.
83

 

Berbagai metode yang dikemukakan 

Hamka sesuai dengan metode yang telah 

terjelaskan dalam Al-Qur‟an. Namun, 

Hamka juga mengemukakan metode yang 

lain, diantaranya metode amar ma‟ruf nahi 

munkar dan metode observasi partisipan 

yang dapat mendukung tersampaikannya 

pengetahuan kepada anak didik. 

4. Tafsir Al-Azhar Surah Luqman Ayat 13-19 

 

ٱِل ۡذ   َق   َق  ُل َق   ۥ َق ٱِل ُل ُل   َق ُل َق  ۦ ٱِل ۡذ ٱِل ٱِل   ُل ۡذ َق  ُل   َق اَق   ِإَوۡذ  ُل ۡذ ٱِل  ٱ ٱِل       
ۡذ َق  ٱ ٱِل    ٱِل ٱِل نَق  َق  ٱ َق َقص  ۡذ َق  ١٣   َق ٱِل  ٞم   َق ُل ۡذ ٌم    ۡرِّش

َق ۡذ ٱِل   ۡذ ٱِل َق  ٱِل   
َق َق ۡذ ُل   ُّم ُل   َق

ُل
ً   ۥ  َق    َق ۡذ  ٖن   َق

ٱِل   ٱِل  ۥ َق ٱِل َق  ُل ُل   َق ۡذ  ٱِل   َق َق ۡذ
َق
  

َق ۡذ َق   ٱِل   ۡذ ُل ۡذ ٱ ۡذ َق ٱِل ُل  ٱ ٱِل َق    َق ٱِل َق  ٱِل َق    َق  َق َق  َق     ١٤      َق
 
َق
ٱِل َق    ُل ۡذ َق َق   َق ۡذ َق   َق   ٱِل    ٱِل ٱِل      ُل ٱِل ۡذ ُل َق     َق َق   ٱِل ۡذ ٞم  ۦ 

نۡذ َق  ٱ ٱِل   َقصَق حٱِل ۡذ ُل َق   َق  َق   َق ۡذ   َق ٱِل يَق     ٱِل ۡذ ٱ َق   َق ۡذ ُل  ٗف     ُّم
َق
  ٱِل َق     

ٱِلئُل ُل   َق ۡذ ٱِل ُل ُل ۡذ   ٱِل َق    ُل     َق ۡرِّش
ُل
ٱِل َق   َقأ  ١٥   َق ۡذ َق ُل  َق   ُل  ُل ۡذ   

ٓا   َق  ُل َق   ٱِل ۡذ  حَق   ٖن   ٱِل ۡذ َق اَق   َق ُل   ٱِل   ٱِلن  َق    ٱِل  فَق َق ُل   َق ۡذ َقاٖن   ۡرِّش
 ۡذ  صَق ۡذ َق ٍة 

َق
 ۡذ   ل  َق  َق  ٱِل  ٱ ٱِل   

َق
 ۡرٱِل  ٱ ٱِل   

َق  ٱِل   ۡذ
ۡذ
ٱِل َق   َق  ُل   ٱ    ٱِل      

َق ٱ  ٱِل ٱِل   َق  ُل َق   ١٦   َق ٱِل ٞم   َق ٱِل يٌم    
َق
 ُل ۡذ      َق   َق  ٱ 

ۡذ
  َق 
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ۡذ َق ۡذ ُل وٱِل ٱ ٱِل   ٱِل  ٱ َق ٱِل   ۡذ َق ٱ َق   
ۡذ ُل  َق ۡذ ٱ َق    َق   صۡذ ٱِل ٓا   َق صَق  َق َق    َق 

َق
  ٱِل     

ٱِل َق   ُل وٱِل  ٱ َق ۡذ ٱِل   ٱِل ۡذ   َق  
ُل ٱِل ۡذ   َق َق  ١٧   ۡذ ٱِل    اٱِل   َق   َق   ُل َق ۡرِّش   َق َق   

 ۡرٱِل  ٱ ٱِل   َق ۡذ ٱِل 
َق َق  ٱ ٱِل     َق َقًح     ۡذ ٱِل ُّم   َق     ۡذ َق اٖن   ُل    ُل   ُل

  ٱِل    صَق ۡذ ٱِل َق    ٱِل   ۡذ ُل ۡذ ٱ َق   َق ۡذ ٱِل َق   ٱِل   ۡذ ٱِل ۡذ ٱ َق  ١٨   َق ُل وٖن 
  َق َق 

َق
صۡذ َق  ٱِل  ٱ 

َق َق َق ۡذ ُل   ۡذ َق ٱِل ٱِل  ٱ   ١٩   ۡذ
Artinya:  

13. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada 

putranya, dikala dia mengajarinya, “ Wahai 

anakku! Janganlah engkau pesekutukan 

dengan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan adalah aniaya yang amat 

besar.” 

14. Dan kami wasiatkan kepada manusia 

terhadap kedua ibu-bapaknya. Ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan payah 

bertambah payah dan memeliharanya dalam 

masa dua tahun. Bahwa bersyukurlah kamu 

kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu; 

kepada-Kulah tempat kembali. 

15. Dan jika keduanya mendesak engkau bahwa 

hendak mempersekutukan Daku dalam hal 

yang tidak ada ilmu engkau padanya, 

janganlah engkau ikuti keduanya dan 

pergaulilah keduanya di dunia ini dengan 

sepatutnya. Dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada Aku. Kemudian itu kepada 
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Akulah kamu sekalian akan pulang. Maka 

akan Aku beritakan kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.  

16. Wahai anakku! Sesungguhnya jika ada 

sesuatu sebesar biji sawi dari dalam batu 

ataupun di semua langit ataupun di bumi, 

niscaya Allah akan mendatangkannya. 

Sesungguhnya Allah itu adalah Mahaluas, 

MahaTeliti. 

17. Wahai anakku! Dirikanlah shalat dan 

menyuruhlah berbuat yang ma‟ruf dan 

mencegahlah berbuat yang mungkar dan 

sabarlah atas apa pun yang menimpa engkau. 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah 

termasuk yang sepenting-penting pekerjaan. 

18. Dan janganlah engkau palingkan muka 

engkau dari manusia dan janganlah berjalan 

di muka bumi dengan congkak. Sesungguhnya 

Allah tidaklah menyukai tiap-tiap yang 

sombong membanggakan diri. 

19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan 

lunakkanlah suara. Sesungguhnya yang 

seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS 

Luqman : 13-19).
84
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a. Tafsir Ayat 

“ Dan ingatlah tatkala Luqman berkata 

kepada putranya, di kala dia mengajarinya.” 

(pangkal ayat 13) 

Yaitu bahwasannya inti hikmah yang 

telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada 

Luqman telah disampaikannya dan diajarkannya 

kepada anaknya, sebagai pedoman utama dalam 

kehidupan. “Wahai anakku!janganlah engkau 

persekutukan dengan Allah.” Artinya janganlah 

engkau mempersekutukan Tuhan yang lain dengan 

Allah SWT. Karena tidak ada Tuhan selain Allah 

SWT. Malahan yang selain dari Tuhan itu adalah 

alam belaka, ciptaan Allah SWT belaka. Tidaklah 

Allah SWT itu bersekutu atau berkongsi dengan 

Tuhan yang lain di dalam menciptakan alam ini.
85

 

“Sesungguhnya mempersekutukan itu 

adalah aniaya yang amat besar.” (ujung ayat 13) 

Kezaliman adalah meletakkan sesuatu 

bukan pada tempatnya. Orang yang menyamakan 

makhluk dengan pencipta (Khalik) atau 

menyamakan berhala dengan Allah adalah orang 

yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya 

yang benar. Karena itu, pantaslah ia dinamai 

zalim.
86
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Yaitu menganiaya diri sendiri, 

memperbodoh diri sendiri. Memang aniaya 

besarlah orang kepada dirinya kalau dia mengakui 

ada lagi Tuhan selain Allah SWT, padahal selain 

dari Allah SWT itu adalah alam belaka. Dia aniaya 

atas dirinya sebab Allah SWT mengajaknya agar 

membebaskan jiwanya dari segala sesuatu, selain 

Allah SWT. Jiwa manusia adalah mulia. Manusia 

adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT 

menjadi Khalifah-Nya di muka bumi. Sebab itu 

maka hubungan tiap manusia dengan Allah SWT 

hendaklah langsung.
87

 Jiwa yang dipenuhi oleh 

tauhid adalah jiwa yang merdeka. Tidak ada 

sesuatu jua pun yang dapat mengikat jiwa itu, 

kecuali dengan Allah SWT. Apabila manusia telah 

mempertuhan yang lain, sedang yang lain itu 

adalah benda belaka atau makhluk belaka, manusia 

itu sendirilah yang membawa jiwanya jadi budak 

yang lain. Di dalam surah As-Sajdah ayat 9 dengan 

jelas Allah SWT berfirman, bahwa ruh manusiaitu 

adalah Allah SWT sendiri empunya. Mengapa 

maka ruh yang begitu mulia, yang berasal dari 

Allah SWT akan ditundukkan kepada yang selain 

Allah?
88

 

Mempersekutukan yang lain dengan Allah 

SWT adalah aniaya paling besar: sebab tujuan 

hidup bisa jadi pecah baderai. Sebab alam itu pecah 

                                                           
87

 Hamka, Tafsir Al-Azhar : Jilid 7, 97. 
88

 Hamka, Tafsir Al-Azhar : Jilid 7, 97. 



56 

 

baderai. Dan manusia itu sendiri pun jadi berpecah-

belah karena syirik. Sebab masing-masing 

menghadap dan menyembah apa yang 

dipertuhannya itu, padahal tidak sama.
89

 

Bertambah maju hasil penyelidikan 

manusia dan berkembang teknologi, bertambah 

pula orang yang mempersekutukan Allah SWT itu 

meninggalkan tuhan-tuhannya. Kepercayaan bahwa 

Allah SWT itu bersekutu, berdua atau bertiga atau 

berbilang banyak, kian hilang, kemajuan teknologi 

itu sendiri membawa manusia berpikir kepada 

kesatuan kuasa. Tidak mungkin berbilang. Islam 

menyediakan dulang penampung jalan pikiran 

demikian dengan ajaran tauhid.
90

 

“ Dan kami wasiatkan kepada manusia 

terhadap kedua ibu-bapaknya.” (pangkal ayat 14) 

Wasiat kalau datang dari Allah SWT 

sifatnya ialah perintah. Tegasnya ialah bahwa Allah 

SWT 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 adalah buat beribadah kepada Allah SWT, 

buat berterima kasih. Dan buat jadi khalifah. 

Semuanya tidak dapat dilaksanakan kalau kita tidak 
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lahir ke dunia. Sebab itu hormatilah ibu-bapak yang 

tersebab dia kita telah dimunculkan oleh Allah 

SWT ke dunia.
91

 

“Ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan payah bertambah payah.” Dalam sepatah 

ayat ini digambarkan bagaimana payah ibu 

mengandung, payah bertambah payah. Payah sejak 

dari mengandung bulan pertama, bertambah payah 

tiap bertambah bulan dan sampai di puncak 

kepayahan di waktu anak dilahirkan. Lemah 

sekujur badan ketika menghajan anak keluar. “Dan 

memeliharanya dalam masa dua tahun.” Yaitu 

sejak melahirkan lalu mengasuh, menyusukan, 

memomong, menjaga, memelihara sakit senangnya. 

Sejak dia masih terlentang tidur, sampai berangsur 

pandai menangkup, sampai berangsur bersingsut, 

sampai berangsur merangkak, sampai bergantung 

berangsur berjalan, bersiansur, tegak dan jatuh dan 

tegak, sampai tidak jatuh lagi. Dalam masa dua 

tahun.
92

 

“Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah 

dan kepada kedua orang tuamu.” Syukur pertama 

ialah kepada Allah SWT. Karena semuanya itu, 

sejak mengandung samoai mengasuh dan sampai 

mendidik dan tidak ada rasa bosan, dipenuhi rasa 

cinta dan kasih, adalah berkat rahmat Allah SWT 

belaka. Setelah itu bersyukurlah kepada kedua 
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orang tuamu. Ibu yang mengasuh dan ayah yang 

membela dan melindungi ibu dan anak-anaknya. 

Ayah yang berusaha mencari sandang dan pangan 

setiap hari. Akhirnya diperingatkanlah kemana 

akhir perjalanan ini,  

“Kepada-Kulah tempat kembali.” (ujung 

ayat 14) 

Dibayangkanlah di ujung ayat ini keharusan 

yang mesti ditempuh. Yaitu lambat atau cepat ibu-

bapak itu akan dipanggil oleh Allah SWT dan anak 

yang ditinggalkan akan bertugas pula mendirikan 

rumah tangga, mencari teman hidup dan beranak 

bercucu, untuk semuanya akhirnya pulang jua 

kepada Allah SWT.
93

 

Siapa yang didahulukan diantara ibu dan 

bapak? Tersebutlah dalam sebuah hadits, 

َج َء َ ُجٌل ِإََل : َ ْ  َ ِ ْ ُ َ  ْيَ َ  َ ِ َ   ُ َ ْ ُ   َ اَ 
َمْ  َأَحقُّ  ا َّن ِس ِِبُْسِ  : ا َّنِ ِّ َ  َّن   ُ َ َ ْ ِ  َ َ  َّن َ 

أُمُّكَ : ُُثَّن َمْ  ؟  َ َا : أمَُّك،  َ َا : َ َح َبِِتْ،  َ َا    ،
: ُُثَّن َمْ  ؟  َ َا : أُمَُّك ،  َ َا : ُُثَّن َمْ  ؟  َ َا :  َ َا 
(متفق     )أَبُْيْوَك   

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah datanglah 

seorang laki-laki kepada Rasululah SAW., 

lalu dia bertanya, “ siapakah manusia yang 
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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 menjadi empat misalnya, tiga perempat 

adalah buat ibu dan seperempat buat bapak. Ialah 

karena berlipatgandanya kepayahan ibu mengasuh 

kita.
94

 

“Dan jika keduanya mendesak engkau 

bahwa hendak mempersekutukan Aku dalam hal 

yang tidak ada ilmu engkau padanya.” (pangkal 

ayat 15) 

Ilmu yang sejati niscaya diyakini oleh 

manusia. Manusia yang telah berilmu amat payah 

buat digeserkan oleh sesamanya manusia kepada 

sesuatu pendirian yang tidak berdasar ilmiah. 

Bahwa Allah SWT itu Esa, puncak dari segala ilmu 

dan hikmah. Satu waktu seorang anak yang setia 

kepada orang tuanya didesak, dikerasi, kadang-

kadang dipaksa oleh orang tuanya buat mengubah 

pendirian yang telah diyakini. Sekarang terjadi ibu-
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bapak yang wajib dihormati itu sendiri yang 

mengajak agar menukar ilmu dengan kebodohan, 

menukar tauhid dengan syirik. Tegas-tegas dalam 

ayat ini Allah SWT memberikan pedoman, 

“janganlah engkau ikuti keduanya.”
95

 

Tentu timbul pertanyaan, “apakah dengan 

demikian si anak bukan mendurhaka kepada orang 

tua?” Jawabnya sudah diteruskan oleh Allah SWT 

pada lanjutan ayat, “Dan pergaulilah keduanya di 

dunia ini dengan sepatutnya.” Artinya bahwa 

keduanya selalu dihormati, disayangi, dicintai 

dengan sepatutnya, dengan yang ma‟ruf. Jangan 

mereka dicaci dan dihina, melainkan tunjukkan saja 

bahwa dalam hal aqidah memang berbeda aqidah 

engkau dengan aqidah beliau. Kalau mereka sudah 

tua, asuh jugalah mereka dengan baik. Tunjukkan 

bahwa seorang muslim adalah budiman tulen.
96

 

Menurut riwayat hal seperti ini terjadi pada 

sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa‟ad. 

Menurut tafsir Ibnu Katsir ialah Sa‟ad bin Malik. 

Tetapi menurut tafsir al-Qurthubi dan yang lain 

terjadi pada diri Sa‟ad bin Abu Waqqash. Sa‟ad 

bercerita, “Aku ini adalah seorang yang sangat 

khidmat kepada ibuku. Setelah aku masuk islam 

ibuku berkata, “ apakah yang aku lihat telah terjadi 

pada dirimu ini? Engkau tinggalkan agamamu ini, 

atau aku tidak makan tidak minum sampai aku mati 
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sehingga semua orang menyalahkan engkau, 

dikatakan orang, “Hai pembunuh ibunya!” lalu aku 

jawab, “jangan engkau berbuat begitu, wahai 

ibuku! Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, 

walaupun apa sebabnya.”
97

  

Maka dia pun tak mau makan sampai sehari 

semalam. Setelah hari pagi kelihatan dia sudah 

letih. Ditambahnya sehari semalam lagi, tidak 

makan dan tidak minum. Paginya dia sudah sangat 

letih. Lalu sudah hari ketiga, dia tidak makan tidak 

minum sehari semalam pula. Paginya dia tidak 

dapat bangkit lagi karena letihnya. Setelah aku lihat 

keadaannya demikian, berkatalah aku, “ wahai 

ibuku! Hendaklah ibu ketahui, walaupun ibu 

mempunyai seratus nyawa, lalu nyawa itu lepas 

dari tubuh ibu satu demi satu, tidaklah aku akan 

meninggalkan agamaku ini, kalau ibu suka, lebih 

baik ibu makan, kalau tidak suka teruslah tidak 

makan.”
98

 

Mendengar jawabku setegas itu akhirnya 

beliau makan juga.” Sekian riwayat yang kejadian 

dengan Sa‟ad dan ibunya itu.  

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada Aku.” Yaitu jalan yang ditempuh oleh 

orang-orang yang beriman. Karena itulah jalan 

yang selamat, yang tidak berbahaya. “Kemudian itu 

kepada Akulah kamu sekalian akan pulang.” 
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Karena datangnya kita ini adalah dari Allah SWT, 

perjalanan di dunia dalam jaminan Allah SWT dan 

kelaknya akan pulang kepada-Nya jua.
99

 

“ Maka akan Aku beritakan kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan .” (ujung ayat 15) 

Allah-lah kelak yang akan menilai buruk 

baiknya apa yang kamu amalkan selama dalam 

dunia ini. Sebab itulah maka dari sekarang pula 

bimbingan Allah SWT wajib diterima, dengan 

menempuh jalan yang ditempuh oleh orang yang 

beriman. Jangan menempuh jalan sendiri.
100

 

“ Wahai anakku! Sesungguhnya jika ada 

sesuatu.” (pangkal ayat 16) 

Yang dimaksud ialah sesuatu amalan, 

sesuatu amal dan usaha, sesuatu jasa kebajikan 

“sebesar biji sawi di dalam batu,” biji sawi adalah 

amat halus. Kalau biji sawi itu terletak di dalam 

batu sehingga tersembunyi, tidak ada orang lain 

yang menampak “ataupun di semua langit” 

terletak jauh di salah satu dari langit yang tujuh 

tingkat, “ataupun di bumi,” tersembunyi entah 

dimana. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang 

yang peduli karena sebesar biji sawi sangatlah 

halusnya “niscaya Allah akan mendatangkannya.” 

Maka amalan yang kecil sebesar biji sawi itu, yang 

jauh tersembunyi di dalam batu sehingga tidak 

akan ada orang yang melihatnya ataupun 
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mengetahuinya. Bahkan entah lebih jauh lagi 

terletaknya di salah satu langit yang tujuh tingkat, 

di muka bumi yang mengandung lima benua dan 

lautan yang besar. Manusia tidak tahu, namun 

Allah SWT tahu juga. Sebab Dia yang empunya, 

Dia Yang Maha Mengetahui. Sebab itu jika berbuat 

baik janganlah semata-mata ingin hendak diketahui 

oleh manusia. Sebab tidaklah dapat semua manusia 

mengetahui semua amal usaha kita. Haraplah 

penghargaan dari Allah SWT sendiri yang akan 

dapat menilai dan menghargainya. “sesungguhnya 

Allah itu adalah Maha Halus,” sehingga tidak ada 

yang lepas dari perhitungan-Nya dan keadilan-

Nya.
101

 

“Maha Teliti.” (ujung ayat 16) 

Sehingga sejak dari yang serba kasar dan 

besar sampai kepada yang serba halus dalam 

pengetahuan-Nya semua. 

Ayat ini amat penting bagi memperteguh 

hubungan batin insan dengan Allah SWT, pengobat 

jerih payah atas amal usaha yang kadang-kadang 

tidak ada penghargaan dari manusia. Banyak dalam 

dunia ini manusia yang jadi bagian penting dari 

seluruh masyarakat sendiri tidak mengingat 

kepentingan itu. Bukankah penting nelayan miskin 

di tepi pantai? Kalau mereka tidak turun ke laut 

mencari ikan, yang harganya untuk membeli beras 

bagi makanan anaknya, niscaya tidaklah orang di 
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kota merasakan empuk dan enak daging ikan? 

Tetapi siapa yang menghargai nelayan?
102

 

Air setegak hanya suatu amalan kecil. 

Namun dia tercatat di sisi Allah SWT. Bersabda 

Rasulullah SAW., 

َاْو َأنَّن َأَحدَُكْ   ْيْعَمُل ِفْ َ ْخَ ٍ  َ مَّن َء اَْ َس ََلَ  
 ََبٌب َ الَ ُكوَّنٌ  ََلَ َج َ َمُ ُ  اِ  َّن ِس َك ئًِ   َمْ  َك َن 
“ kalau sesungguhnya seorang kamu 

beramal di dalam batu granit, tidak ada 

padanya pintu dan tidak ada padanya 

lubang, namun amalnya itu akan keluar 

juga kepada manusia, bagaimana jua pun 

adanya.” (HR Imam Ahmad dari hadits Abu 

Said al-Khudri)
103

 

Kemudian Luqman meneruskan wasiatnya, 

“wahai anakku! Dirikanlah shalat, dan 

menyuruhlah berbuat yang ma‟ruf, dan 

mencegahlah berbuat yang mungkar dan sabarlah 

atas apapun yang menimpa engkau.” (pangkal ayat 

17) 

Inilah empat modal hidup diberikan 

Luqman kepada anaknya dan dibawakan menjadi 

modal pula bagi kita semua, disampaikan oleh 

Muhammad SAW kepada umatnya.
104
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Untuk memperkuat pribadi dan 

meneguhkan hubungan dengan Allah SWT, untuk 

memperdalam rasa syukur kepada Allah SWT atas 

nikmat dan perlindungan-Nya yang selalu kita 

terima, dirikanlah shalat. Dengan shalat kita 

melatih lidah, hati, dan seluruh anggota badan 

selalu ingat kepada Allah SWT. Dalam agama kita 

islam telah ditentukan bahwa wajib kita 

mengerjakan shalat itu sekurang-kurangnya lima 

kali dalam sehari semalam, jangan kurang! Lebih 

boleh! Dapatlah kita hitungkan sendiri betapa besar 

kesannya kepada jiwa kalau nama Allah SWT 

selalu jadi sebutan, “Allahu Akbar, Alhamdulillah, 

Subhanallah”, dengan merundukkan badan ketika 

ruku‟, dengan mencecahkan kening ketika sujud, 

dengan tegak yang lurus tidak melenggong ke kiri-

kanan, kita akan mendapat kekuatan pribadi, lahir 

dan batin, moral dan mental.
105

 

 Sudah jelaslah, bahwa shalat berjamaah 

adalah 27 kali pahalanya daripada shalat sendiri. 

Bahkan di antara ulama, sebagaimana Imam 

Ahmad bin Hambal, mengatakan bahwa shalat 

wajib berjamaah, walaupun hanya dua orang. 

Menurut Imam Abu Hanifah, jiran masjid shalatnya 

hendaklah di masjid. Hikmahnya ialah agar pribadi 

jangan lepas dari masyarakat. Islam adalah agama 

untuk diri dan masyarakat, atau untuk diri dalam 
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masyarakat.
106

 Maka apabila pribadi telah kuat 

karena ibadah, terutama tiang agama, yaitu shalat 

lakukanlah tugas selanjutnya, yaitu berani 

menyuruhkan berbuat yang ma‟ruf. Ma‟ruf ialah 

perbuatan baik yang diterima baik oleh masyarakat. 

Berusahalah engkau jadi pelopor dari perbuatan 

yang ma‟ruf itu. Orang yang telah teguh kukuh 

pribadinya karena ibadah, terutama shalat, dia akan 

berani menyampaikan kebenaran kepda sesama 

manusia, sekadar ilmu dan kesanggupan yang ada 

padanya. Sekurang-kurangnya menyuruh anak da 

istri mengerjakan shalat. Sesudah itu hendaklah 

berani pula menegur mana perbuatan yang 

mungkar; yang tidak dapat diterima oleh 

masyarakat. Berani mengatakan yang benar; 

walaupun pahit. Tinggal lagi kebijaksanaan. Yaitu 

membungkus obat kinine yang pahit dengan gula, 

demi untuk terlepas dari kerongkongan saja. 
107

 

Apabila sudah berani menegur mana yang 

salah, mencegah yang mungkar; haruslah diketahui 

bahwa akan ada orang yang tidak senang ditegur. 

Atau memperbaiki masyarakat yang telah 

membeku dengan adat kebiasaan yang salah. Jika 

ditegur mereka marah, untuk ini mesti tabah, mesti 

sabar. Ingatlah bahwa sekalian Rasul yang dikirim 

Allah SWT memberi bimbingan kepada manusia, 
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semuanya disakiti oleh kaumnya. Modal utama 

mereka ialah sabar.
108

 

“Sesungguhnya yang demikian itu adalah 

termasuk yang sepenting-penting pekerjaan.” 

(ujung ayat 17) 

Yakni kalau kita ingin hendak jadi manusia 

yang berarti dalam pergaulan hidup di dunia ini. 

Shalat peneguh pribadi, amar ma‟ruf nahi munkar 

dalam hubungan dengan masyarakat, dan sabar 

untuk mencapai apa yang dicita-cita. Karena apa 

jua pun lapangan hidup yang kita masuki, kalau 

kita tidak sabar, kita akan patah di tengah jalan. 

Nabi sendiri, karena keras reaksi dari kaumnya, 

pernah terlindas dalam hatinya suatu perasaan 

hendak melompat saja dari puncak bukit yang 

tinggi ke dalam lurah yang dalam (ba>khi’un 

nafsaka). Tetapi perasaan itu ditahannya dengan 

tabah. Namun dakwah diteruskannya juga. Itu 

sebabnya maka disebukan bahwa pekerjaan ini 

sangat penting. Apa saja rencana, sabarlah 

kuncinya. Yang tidak sabar akan gagal di tengah 

jalan.
109

 

“Dan janganlah engkau palingkan muka 

engkau dari manusia.”(pangkal ayat 18) 

Ini adalah termasuk budi pekerti, sopan 

santun dan akhlak yang tertinggi. Yang kalau 

sedang bercakap berhadap-hadapan dengan 
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seseorang, hadapkanlah muka engkau kepadanya. 

Menghadapkan muka adalah tanda dari 

menghadapkan hati. Dengarkanlah dia bercakap, 

simakkan baik-baik. Kalau engaku bercakap 

dengan seseorang, padahal mukamu engkau 

hadapkan ke jurusan lain, akan tersinggunglah 

perasaannya. Dirinya tidak dihargai, perkataannya 

tidak sempurna didengarkan.
110

 

Dalam bersalam mula bertemu, apatah lagi 

bersalam dengan orang banyak berganti-ganti, 

ketika berjabat tangan itu, tengoklah matanya 

dengan gembira. Hatinya akan besar dan 

silaturrahim akan teguh. Apatah lagi kalau 

namanya tetap diingat dan disebut.
111

 

Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini, 

“jangan takabur dan memandang hina hamba 

Allah, dan jangan engkau palingkan muka engakau 

ke tempat lain ketika bercakap dengan dia.” 

Demikian juga penafsiran dari Ikrimah, 

Mujahid, Yazid bin Al-Asham, dan Said bin Jubair:  

“Dan janganlah berjalan di muka bumi 

dengan congkak.” Mengangkat diri, sombong, 

mentang-mentang kaya, mentang-mentang gagah, 

mentang-mentang dianggap jagoan, mentang-

mentang berpangkat, dan sebagainya.
112
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“Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai 

tiap-tiap yang sombong membanggakan diri.” 

(ujung ayat 18) 

Congkak, sombong, takabur, 

membanggakan diri, semuanya itu menurut 

penyelidikan ilmu jiwa, terbitnya ialah dari sebab 

ada perasan, bahwa diri itu sebenarnya tidak begitu 

tinggi harganya. Diangkat-angkat ke atas, ditonjol-

tonjolkan karena di dalam lubuk jiwa terasa, bahwa 

diri itu memang rendah atau tidak kelihatan. Dia 

hendak meminta perhatian orang. Sebab merasa 

tidak diperhatikan. Dikaji dari segi iman, nyatalah 

bahwa iman orang itu masih cacat.
113

 

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan.” 

(pangkal ayat 19) 

Jangan cepat mendorong-dorong, takut 

kalau lekas payah. Jangan lambat tertegun-tegun, 

sebab itu membawa malas dan membuang waktu di 

jalan, bersikaplah sederhana. “Dan lunakkanlah 

suara.” Jangan bersuara keras tidak sepadan 

dengan yang hadir. Apatah lagi jika bergaul dengan 

orang ramai di tempat umum. Orang yang tidak 

tahu sopan santun lupa, bahwa di tempatnya itu 

bukanlah dia berdua dengan temannya itu saja yang 

duduk, lalu dia bersuara keras-keras.
114

 

“Sesungguhnya yang seburuk-buruk suara, 

ialah suara keledai.” (ujung ayat 19) 
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Mujahid berkata, “Memang suara keledai 

itu jelek sekali. Maka orang yang bersuara keras, 

menghardik-hardik, sampai seperti akan pecah 

kerongkongannya, suaranya jadi terbalik, 

menyerupai keledai, tidak enak didengar: Dan dia 

pun tidak disukai oleh Allah SWT.”  Sebab itu 

tidak ada salahnya jika orang bercakap yang lemah 

lembut, dikeraskan hanyalah ketika dipakai hendak 

mengarahkan orang banyak kepada suatu pekerjaan 

besar.
115

  

Dari ayat ini dan ayat 2 dari surah al-

Hujuraat jelaslah bahwa agama pun menuntun 

orang yang beriman supaya memakai suara pun 

dengan beradab sopan santun juga. Di hadapan 

Nabi tidak boleh mengangkat suara tinggi sehingga 

melebihi tinggi suara Nabi dan dalam pergaulan 

umum disuruh mengendalikan diri dalam memakai 

suara. Ayat ini pun memberi pimpinan bagi kita 

agar bersikap halus, bersuara lemah lembut, 

sehingga bunyi suara itu pun menarik orang untuk 

memerhatikan apa yang dikatakan. Misalnya 

dengan memakai kata-kata yang sopan, yang fasih 

dan menimbulkan daya tarik. Muballigh-muballigh 

dan ahli-ahli dakwah perlu sekali memerhatikan 

ini.
116

  

Kalau kita renung dan pikirkan 7 ayat yang 

mengandung wasiat Luqman itu, dapatlah kita 
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mengambil kesimpulan bahwa ayat-ayat ini 

mengandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang 

muslim. Dia dapat jadi sumber inspirasi mengatur 

pokok-pokok pendidikan anak-anak kaum 

muslimin. Dia mengandung pokok aqidah, yaitu 

kepercayaan tauhid terhadap Allah SWT, yang 

menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas 

dari pengaruh benda dan alam. Sesudah itu ialah 

dasar utama dan tegaknya rumah tangga muslim, 

yaitu sikap hormat, penuh cinta dan kasih sayang 

dari anak kepada ibu dan bapak. Sambil lalu 

dijelaskan pula bahwa masa pengasuhan kanak-

kanak bagi seorang ibu yang sebaik-baiknya ialah 

dua tahun, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu 

lambat.
117

 

Diberikan pula pedoman hidup apabila 

bertikai pendapat di antara orang tua dengan anak, 

jika ibu-bapak masih hidup tetap dalam kufur; 

padahal anak sudah memeluk agama yang benar: 

cinta tidaklah berubah, tetapi kecintaan kepada ibu-

bapak tidak boleh mengalahkan aqidah. Di sini 

disuruhkan orang berlaku yang patut, yang ma‟ruf 

kepada kedua orang tuanya. Dalam 

pelaksanaannya, Umar bin Khaththab telah 

memberikan tuntunan bagaimana mendidik anak. 

Kata beliau, “ ajar dan didiklah anakmu sesuai 

dnegan zaman yang akan dihadapinya.”
118
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Di ayat 16 diberikanlah anjuran supaya 

hidup selalu berbuat baik. Karena kalau orang tidak 

mengerjakan yang baik dalam hidupnya, apakah 

lagi yang akan dikerjakannya. Pilihlah pekerjaan 

yang baik itu walaupun dipandang kecil oleh orang 

lain, namun betapa pun kecilnya, di sisi Allah SWT 

tidaklah dia akan dilupakan. Wasiat ayat 16 ini 

benar-benar menumbuhkan gairah dalam hati orang 

supaya bekerja menurut bakatnya, beramal menurut 

kesanggupannya.
119

   

Shalat adalah tiang agama. Dia membentuk 

pribadi agar berani menghadapi hidup dengan 

berbagai aneka persoalannya. Dan harus berani 

menyerukan yang ma‟ruf, berani mencegah yang 

mungkar, dan mesti tabah. Sabar!
120

 

Adab sopan santun dalam pergaulan 

diperingatkan pula, jangan memalingkan muka dari 

manusia, hadapi orang dengan sepenuh hati. Jangan 

berjalan dengan sombong di muka bumi. 

Bertindaklah dengan serba sederhana, jangan 

kesusu dan jangan lamban, dan suara hendaklah 

dilunakkan. Karena kalau pribadi sudah 

mempunyai wibawa, walaupun dengan kata-kata 

yang lunak, niscaya akan didengar orang juga. 

Semuanya ini adalah akhlak, menyuruh orang 

rendah hati tinggi cita-cita. Bukan rendah diri 
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sehingga hina. Dan bukan pula melambung ke atas 

berlebih dari ukuran diri yang sebenarnya.
121

 

Benar-benarlah semuanya ini kata hikmah 

dari Luqman dan patutlah jika orang menyebut 

beliau Luqman al-hakim. Di samping itu banyaklah 

diceritakan orang tentang hikmah Luqman itu. 

Diceritakan orang bahwa beliau itu dahulunya 

adalah khadam di rumah seorang yang kaya. Pada 

suatu hari orang kaya itu menyuruhnya 

menyembelih seekor kambing buat dimakan dan 

diperintahkannya mengambilnya dua bagian daging 

yang paling besar khasiatnya jika dimakan. Lalu 

oleh Luqman dipotongkan lidah dengan hati, 

dimasaknya dan dihidangkannya.
122

 

Besoknya induk semangnya itu menyuruh 

potong pula seekor kambing dan disuruh 

mengambil pula dua potong daging yang paling 

menjijikkan. Perintah itu dilaksankannya pula, lalu 

dipotongnya pula lidah dan hati, dimasaknya 

sebagaimana kemarin juga dan dihidangkannya. 

Melihat keadaan demikian bertanyalah induk 

semangnya (majikannya) itu, “Bagaimana engkau 

Luqman? Kemarin saya minta daging yang paling 

besar khasiatnya, lalu engkau bawakan daku lidah 

dan hati. Sekarang saya minta daging yang paling 
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menjijikkan, engkau bawakan lidah dan hati juga, 

apa maksudmu?”
123

 

Dengan senyum Luqman menjawab, 

“memang lidah dan hati itulah bagian daging dalam 

tubuh manusia yang paling besar khasiatnya, 

apabila orang pandai menjaganya. Dan keduanya 

pula yang akan mencelakakanmanusia apabila dia 

tidak dapat mengendalikannya. Hati dapat 

menimbulkan niat yang ikhlas dan dapat juga culas. 

Lidah dapat menuturkan kata-kata yang penuh budi 

bahasa sesama manusia, dan dengan sebab lidah 

perang pun bisa terjadi.”
124

 

Pernah Luqman berwasiat kepada anaknya,” 

Wahai anakku! Butir kata yang berisi hikmah dapat 

menjadikan orang miskin dimuliakan seperti raja.” 

Dan wasiatnya lagi, “Hai anakku! Jika masuk ke 

suatu majelis, panahkanlah panah Islam, yaitu 

salam, kemudian duduklah agak ke tepi dan jangan 

bercakap sebelum orang bercakap. Kalau yang 

mereka percakapkan itu adalah soal ingat akan 

Allah SWT, duduklah dalam majelis itu agak lama. 

Tetapi kalau pembicaraan hanya urusan-urusan 

dunia saja, tak perlu engkau campur bicara dan 

dengan cara teratur tinggalkanlah majelis itu dan 

pergilah ke tempat lain.”
125
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Dari penjelasan tafsir di atas, telah 

dijelaskan dan tergambar secara gamblang oleh 

mufassir (Hamka) dengan diperkuat kisah-kisah 

sejarah dan perumpamaan dengan bahasa yang 

mengandung sastra namun mudah dipaham. 

Dimana di dalam penjelasan mufassir tersebut 

dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai esensi 

(isi) dari tafsir tersebut bahwa di dalam surah 

Luqman ayat 13-19, tujuh ayat tersebut 

menunjukkan pokok-pokok pendidikan terhadap 

anak yang dikisahkan oleh Luqman Al-Hakim dan 

anaknya.  

Bahwa Luqman adalah seorang hamba 

Allah SWT yang tinggi ketaqwaannya sehingga 

Allah SWT memberikannya suatu hikmah 

walaupun tersebutlah dia bukan seorang Nabi 

ataupun Rasul. Dengan anugerah yang Allah SWT 

berikan tersebut Luqman dapat menambah rasa 

syukur dan tingkat ketaqwaannya kepada Allah 

SWT. Di samping itu, Luqman memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya dengan 

senantiasa menasehatinya dengan berbagai esensi 

pokok pendidikan Islam yang meliputi pendidikan 

akidah, pendidikan ibadah (syari‟at), dan 

pendidikan akhlak dengan harapan agar anaknya 

mampu menjadi sosok individu yang 

berkepribadian baik hingga mampu mencapai 

tujuan akhir pendidikan yang sesungguhnya yaitu 

kebahagiaan di dunia maupun akhirat. 
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Berikut adalah poin-poin esensi pendidikan 

anak dalam surah luqman ayat 13-19: 

a) Pendidikan Akidah 

Dalam tujuh ayat surah luqman 

di atas terkandung suatu pendidikan 

akidah yang terdapat pada ayat yang 

pertama dan keempat yaitu ayat 13 dan 

ayat 16 surah luqman. Ayat 13 

menjelaskan perintah untuk 

mempercayai satu Tuhan yaitu Allah 

Swt dengan penuh keyakinan dan 

larangan untuk menyekutukan-Nya 

dengan yang lain ataupun bergantung 

pada yang lain.  

Ayat 16 menerangkan agar 

supaya selalu mengharap penghargaan 

dari Allah semata tidak dari selain-Nya, 

karena sekecil apapun perbuatan pasti 

Allah mengetahuinya sekalipun tak 

tampak oleh penglihatan makhluk-Nya. 

b) Pendidikan Ibadah 

Surah Luqman yang terdiri dari 

tujuh ayat di atas kemudian tidak luput 

menjelaskan mengenai pendidikan 

ibadah kepada anak yang terkandung 

dalam ayat kelima yaitu ayat 17. 

Pada ayat tersebut terdapat 

perintah Luqman kepada anaknya untuk 

mendirikan shalat, perintah untuk 
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mengajak kepada berbuat baik dan 

mencegah kepada berbuat jahat, serta 

bersikap sabar dalam segala hal yang 

menimpa, dimana perintah tersebut 

adalah sebagai suatu bentuk 

implementasi dari pendidikan akidah 

dan ajaran-ajaran didalamnya. Shalat 

sebagai sarana membangun hubungan 

kedekatan dengan Allah, sedangkan 

amar ma‟ruf nahi munkar sebagai 

wujud perjuangan untuk menggapai 

ridla Allah serta sikap sabar sebagai 

puncak dari berbagai hal yang telah 

dilakukannya. 

c) Pendidikan Akhlak 

Esensi pendidikan akhlak pun 

tak luput terkandung di dalam tujuh 

ayat surah Luqman yang termaktub di 

atas. Termuat dalam ayat ketiga, 

keenam, dan ketujuh yaitu ayat 15,18, 

dan 19. Ayat 15 menjelaskan mengenai 

akhlak terhadap orang tua, perintah 

untuk berbakti dan larangaan untuk 

mendurhakai keduanya.  

Ayat 18 dan 19 menjelaskan 

mengenai akhlak kepada sesama 

manusia di dalam kehidupan 

lingkungan masyarakat. Ayat 18 

menjelaskan mengenai larangan 
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berbuat sombong dan congkak terhadap 

sesama. Ayat 19 menjelaskan mengenai 

adab berjalan dan adab berbicara 

dengan anjuran menyerhanakan dalam 

berjalan dan melunakkan suara dalam 

berbicara. Dalam ayat 19 ini 

digambarkan perumpamaan bahwa 

seburuk-buruknya suara adalah suara 

keledai.
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BAB III 

ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM 

AL-QUR’AN SURAH LUQMAN AYAT 13-19 

MENURUT TAFSIR AL-AZHAR 

 

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting 

dalam kehidupan. Makna penting pendidikan ini telah 

menjadi kesepakatan yang luas dari setiap elemen 

masyarakat. Rasanya, tidak ada yang mengingkari, apalagi 

menolak terhadap arti penting dan signifikansi pendidikan 

terhadap individu dan juga masyarakat. Lewat pendidikan, 

bisa diukur maju mundurnya sebuah Negara. Sebuah Negara 

akan tumbuh pesat dan maju dalam segenap bidang 

kehidupan jika ditopang oleh pendidikan yang berkualitas. 

Sebaliknya, kondisi pendidikan yang kacau dan amburadul 

akan berimplikasi pada kondisi Negara yang juga karut 

marut.
126

 Sehingga sangat pentingnya dan perlu untuk 

memperhatikan tingkat kualitas pendidikan karena apabila 

suatu pendidikan berkualitas maka sebuah Negara akan 

dapat dilihat secara nyata dalam kemajuannya.   

Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo dalam 

definisi alternatifnya adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah 

berlangsung sepanjang hayat.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

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

dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah 

dan di luar sekolah sepanjang hayat, 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, non-formal, dan informal di sekolah, dan 

luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup 

yang bertujuan optimalisasi pertimbangan 

kemampuan-kemampuan individu, agar 

dikemudian hari dapat memainkan peranan 

hidup secara tepat.
127

 

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan 

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan.
128

 Maka pendidikan merupakan internalisasi 

berbagai nilai kebudayaan dan adat istiadat yang sudah ada. 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang 

berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak 

hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula 

di luar kelas. Pendidikan bukan hanya bersifat formal, tetapi 

juga yang nonformal.
129

 Pendidikan merupakan proses 
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transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-

nilai pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan 

pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan 

dan kesempurnaan hidup dalam segala aspek.
130

 

Pendidikan merupakan suatu aktivitas usaha sadar 

yang diupayakan dalam bentuk pembinaan, pengembangan 

dan bimbingan untuk membentuk serta mengarahkan fitrah 

dasar yang dimiliki manusia sehingga mampu mencapai 

suatu kesempurnaan dalam kehidupannya dengan upaya 

internalisasi dan transformasi nilai-nilai pengetahuan dari 

berbagai macam sumber dan kebudayaan yang ada. 

Menurut Hamka pendidikan merupakan suatu 

sarana untuk menentukan perkembangan unsur pendidikan 

jasmani dan pendidikan rohani atau yang bisa disebut 

sebagai fitrah manusia. Dengan melalui pendidikan, 

manusia dapat mengembangkan fitrah dasar yang 

dimilikinya, mempertajam fitrah akal dan dapat mengontrol 

nafsu yang dimilikinya sehingga mampu menentukan 

perbuatan apa yang harus dilakukan dengan menggunakan 

nilai yang baik atau yang buruk secara bertanggung jawab.  

Anak merupakan makhluk Tuhan yang sedang 

mengalami pertumbuhan dan memerlukan pendidikan guna 

mempertahankan hidup, merawat dirinya dan membentuk 

kepribadian dirinya. 

Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh 

karena itu pendidikan penting sekali karena 

mulai sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu 
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untuk kepentingan dirinya, baik untuk 

mempertahankan hidup maupun merawat diri, 

semua kebutuhan tergantung ibu/orang tua. 

Bandingkan saja dengan anak binatang, 

misalnya ayam dalam waktu yang relatif singkat 

si anak ayam sudah mampu untuk jalan dan 

makan sendiri, tidak demikian halnya dengan 

anak manusia. Oleh sebab itu, anak/bayi 

manusia memerlukan bantuan tuntunan, 

pelayanan, dorongan dari orang lain demi 

mempertahankan hidup dengan mendalami 

belajar setahap demi setahapuntuk memperoleh 

kepandaian, keterampilan dan pembentukan 

sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun 

dapat berdiri sendiri yang semuanya itu 

memerlukan waktu yang cukup lama.
131

 

Seorang anak merupakan sesosok manusia kecil 

anugerah Tuhan yang memerlukan pembinaan, bimbingan 

serta pengembangan potensi dalam dirinya sehingga orang 

tua haruslah mampu memberikan pendidikan yang sesuai 

dengan pokok-pokok ajaran pendidikan Islam.  

Al-Ghazali memberi penjelasan tentang posisi 

anak bagi orang tuanya serta karakteristik kejiwaannya 

sebagai berikut: 

Bahwa anak bagi orang tuanya bagaikan titipan 

(amanat), anak tersebut hatinya suci bagaikan 
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intan permata yang berharga, murni tidak ada 

lukisan apa pun, dan memiliki ketergantungan 

terhadap apa yang diberlakukan padanya. Maka 

jika anak dibiasakan melakukan kebaikan, ia 

akan terbiasa dengan hal itu, sehingga 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, 

serta kedua orang tua dan gurunya juga 

memperoleh pahala atas perilaku baik anak 

tersebut. Sebaliknya, jika anak diajari/dibiasakan 

berbuat kejelekan, maka ia pun akan terbiasa 

dengan hal itu, sehingga ia hidup sengsara dan 

celaka, maka dosanya juga ditanggung oleh 

orang tuanya. 

Pernyataan Al-Ghazali tersebut sesuai dengan 

aliran filsafat pendidikan empirisme yang dikemukakan oleh 

Lock dan dikenal dengan teori tabularasa. Ia mengajarkan 

bahwa perkembangan pribadi ditentukan oleh faktor 

lingkungan, terutama pendidikan. Ia berkesimpulan bahwa 

tiap individu lahir seperti kertas putih, dan lingkunganlah 

yang mengisi kertas putih tersebut.
132

 Maka dari itu, 

pentingnya peran orang tua dan lingkungan pendidikan 

untuk mendidik dan membimbing anak sejak dini dengan 

baik sehingga anak dapat menjadi manusia yang unggul 

dalam pendidikan (pengetahuan) dan berakhlakul karimah.  

Pendidikan anak dalam Al-Qur‟an merupakan 

suatu usaha sadar yang dilakukan untuk menentukan 
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perkembangan pendidikan jasmani dan rohani yang dimiliki 

oleh anak sebagai seorang individu yang perlu bimbingan, 

pengarahan, dan pengembangan potensi (fitrah) guna 

mampu mencapai suatu keselarasan dan kesempurnaan 

dalam kehidupan pada zamannya. Pencapaian hal tersebut 

dengan upaya internalisasi dan transformasi nilai-nilai 

pendidikan, kebudayaan, dan adat istiadat yang ada. 

Tujuan dan materi pendidikan anak di dalam Al-

Qur‟an bersifat kasuistik dan merupakan upaya problem 

solving terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak 

didik ataupun pendidik sendiri dalam interaksinya dengan 

anak didik. Akibatnya, kontruksi materi pendidikan anak 

didasarkan atas kasus-kasus tersebut.
133

 Pendidikan anak 

dalam Al-Qur‟an bertujuan pemberdayaan spiritual anak 

didik melalui akidah syari‟ah serta pemberdayaan moralitas 

personal dan sosial melalui pendidikan akhlak.
134

 Dengan 

pendidikan pula, anak diharapkan akan menjadi manusia 

yang mampu membentuk kepribadiannya serta mampu 

membangun relasinya secara vertikal dan horizontal, yaitu 

membangun hubungannya dengan Sang Pencipta dan pula 

membangun hubungannya dengan makhluk ciptaan-NYA. 

Historisitas pendidikan anak dalam Al-Qur‟an 

secara singkat salah satunya terkisah oleh cerita Luqman Al-

Hakim yang dimana beliau telah diberi hikmah atas 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. Berangkat dari hikmah 

yang diperoleh tersebut, Luqman mendidik anaknya dengan 
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selalu menasihati untuk melakukan hal-hal yang telah 

dilakukan oleh ayahnya. 

Sesudah Allah SWT menjelaskan bahwa Luqman 

telah diberi hikmat karena itu lalu Luqman 

bersyukur kepada Tuhannya atas semua nikmat 

yang telah dilimpahkan-Nya kepada dirinya. Dan 

ia sendiri melihat dampaknya di dalam alam 

semesta dan dalam diri sendiri, setiap malam dan 

siang hari. Selanjutnya Allah mengiringi hal itu 

dengan penjelasan bahwa Luqman telah 

menasehati anaknya untuk melakukan hal-hal 

tersebut. Kemudian di tengah-tengah nasehat itu, 

Allah SWT menyebutkan wasiat yang bersifat 

umum ditujukan kepada semua anak. Allah SWT 

mewasiatkan kepada mereka supaya 

memperlakukan orang-orang tua mereka dengan 

cara yang baik, dan selalu memelihara hak-

haknya sebagai orang tua. Hal itu sebagai balas 

jasa atas semua kebaikan dan nikmat yang telah 

diberikan oleh orang-orang tua mereka terhadap 

diri mereka. Sekalipun demikian dalam rangka 

berbakti kepada kedua orang tua, mereka tidak 

boleh melanggar hak-hak Allah SWT. Kemudian 

setelah itu Allah SWT kembali menuturkan 

nasehat-nasehat Luqman lainnya yaitu sebagian 

diantaranya berkaitan dengan hak-hak Allah SWT 

dan lainnya berkaitan dengan cara bermuamalah 
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dengan manusia sebagian diantara mereka 

terhadap sebagian yang lain.
135

 

Dalam surah Luqman ayat 13-19, tujuh ayat yang 

tertulis tersebut mengandung pokok-pokok pendidikan 

untuk anak-anak, dimana tergambarkan terjadi suatu 

interaksi antara orang tua sebagai pendidik dengan anaknya 

sebagai peserta didik mengenai suatu usaha penyampaian 

pokok-pokok pendidikan dengan menggunakan metode 

mau‟izah hasanah, metode perumpamaan, metode 

keteladanan sehingga melalui pendidikan tersebut anak 

diharapkan mampu mencapai suatu keselarasan di dalam 

kehidupannya dan mampu menyesuaikan antara pendidikan 

yang telah diperolehnya dengan  zamannya.  

Maka penulis menarik esensi pendidikan anak 

dalam Al-Qur‟an yang termaktub di dalam surah Luqman 

ayat 13-19 diantaranya adalah sebagai berikut: 

A. Pendidikan Akidah 

Pendidikan Akidah merupakan pendidikan yang 

pertama dan utama dilakukan Luqman kepada anaknya. 

Pendidikan ini bertujuan untuk liberasi (membebaskan) 

manusia dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. 

Pendidikan liberasi diupayakan melalui usaha 

menanamkan keimanan kepada Allah SWT dan 

melarang syirik.
136

 Luqman mengajak puteranya untuk 
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membebaskan dirinya dari segala macam kemusyrikan, 

sebab kemusyrikan merupakan perbuatan dosa yang 

sangat berbahaya.
137

  

Luqman menasehati dan mengajarkan hal 

keimanan dan ketaqwaan kepada anaknya karena begitu 

pentingnya pendidikan keimanan(ketauhidan) untuk 

membangun keyakinan pada satu Tuhan sehingga  

anaknya tidak terjerumus dalam perbuatan syirik 

sehingga akan terperosok ke dalam suatu kezhaliman 

yang besar.  Dengan metode mau‟izah hasanah yang 

digunakan Luqman untuk memberikan doktrin 

pendidikan keimanan. Pendidikan liberasi di sini 

dimaksudkan bahwa Luqman berharap anaknya akan 

bebas dari ketergantungannya kepada selain Allah 

SWT, bahwa sebaik-baik tempat bergantung, mengadu, 

dan mengeluh yang terbaik adalah hanya Allah SWT 

semata, dan hanya mempercayai Tuhan yang satu yaitu 

Allah SWT, yang dimaksud ketergantungan di sini 

adalah mengharap yang berlebihan kepada makhluk 

Allah SWT atas pemberian, penghargaan, dan lain 

sebagainya. Karena sesungguhnya tanpa kita 

mengharap dari makhluk, Allah SWT telah 

mengetahuinya dan sudah menyiapkan penghargaan 

walaupun tidak secara langsung diberikan di dunia, 

maka akan diberikan di akhirat kelak. 

B. Pendidikan Ibadah (Syari‟ah) 
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Pendidikan ibadah merupakan suatu pendidikan 

yang penting di setiap perkembangan anak. Pendidikan 

ini merupakan salah satu sarana pendidikan untuk 

membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. 

Pendidikan ibadah ini  menggunakan penekanan pada 

ibadah-ibadah praktis melalui pembiasaan-pembiasaan 

agar dapat membantu pengetahuan anak mengenai 

peribadahan. 

Termasuk dalam pendidikan ibadah ialah 

perintah melakukan shalat. Perintah shalat Luqman 

kepada anaknya- menurut Al-Baidhawi- untuk 

menyempurnakan dirinya secara personal, dan perintah 

amar ma‟ruf nahi  munkar untuk menyempurnakan 

masyarakatnya, dan perintah bersabar atas apa yang 

menimpa sebagai konsekwensi shalat serta dakwah 

yang dilakukannya.
138

  

Esensi pendidikan ibadah yang diberikan 

Luqman kepada anaknya melalui nasihat, yaitu terdapat 

empat unsur dasar modal hidup yang sangat penting. 

Empat unsur dalam nasihat Luqman tersebut meliputi 

perintah mendirikan shalat, menyeru kepada kebaikan 

(ma‟ruf), mencegah kepada kemungkaran (munkar), 

dan perintah bersabar dengan segala sesuatu yang 

menimpanya. Secara garis besar, keempat unsur 

tersebut memiliki dua arah tujuan, yakni ibadah untuk 

mendirikan shalat serta bersabar sebagai ibadah yang 
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tertuju kepada Allah SWT, dan ibadah menyeru kepada 

kebaikan serta mencegah kepada kemungkaran sebagai 

ibadah yang tertuju pada dimensi sosial. 

Pendidikan ibadah guna membangun relasi atau 

hubungan secara vertikal kepada Sang Pencipta sebagai 

perwujudan kesinambungan dengan pendidikan aqidah 

(tauhid). Maka perintah shalat yang dikemukakan 

Luqman dalam nasihatnya untuk mendidik anaknya 

agar dapat membangun hubungannya dengan Tuhan 

secara baik, karena ibadah shalat merupakan tiang 

agama. Selain sebagai tiang agama, ibadah shalat juga 

merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa 

syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.  

Kemudian disebutkan bahwa Luqman 

menasihati anaknya dengan memerintah untuk 

menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran 

terhadap sesama manusia sebagai salah satu bentuk 

kepedulian terhadap sesama. Sebelum melakukan amar 

ma‟ruf nahi munkar, maka individu haruslah 

memperbaiki diri terlebih dahulu, karena yang akan 

dihadapi adalah masyarakat, dimana dia adalah suatu 

komunitas yang berisi berbagai macam latar belakang, 

watak, adat istiadat, dsb. Ketika diri telah instrospeksi 

serta tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 

aturan islam, maka masyarakatpun akan mengikuti 

dengan sendirinya.  

Bersabar merupakan puncak suatu sikap ketika 

telah melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah 

dalam masyarakat. Dengan bersabar atas apa yang telah 
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menimpa, maka akan memunculkan suatu kekuatan 

dalam diri sehingga menjadi semakin yakin dengan 

kekuatan Allah SWT serta dapat menjadi sarana 

penambah intensitas kedekatan dengan Allah SWT. 

Karena sikap sabar dalam hal ini merupakan salah satu 

wujud konsekwensi dari shalat dan dakwah yang telah 

dilakukan. Dalam beribadah pun haruslah bebas dari 

ketergantungan terhadap penghargaan berupa pujian 

dari manusia atau yang lain sebab tingkat ibadahnya. 

Seharusnya semakin tinggi tingkat ibadah yang 

dilakukan, maka semakin menambah rasa kedekatan 

relasi dengan Allah SWT. 

C. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan dalam bidang akhlak, terbagi 

menjadi dua, yaitu akhlak personal dan akhlak sosial. 

Pendidikan akhlak personal dilakukan Luqman kepada 

anaknya dengan memperkenalkan etika baik terhadap 

kedua orangtua. Setelah anak dikenalkan konsep akhlak 

kepada Tuhannya melalui jalan ibadah, dan berbakti 

kepada orangtuanya, berikutnya diajarkan padanya 

akhlak dalam konteks kemasyaraktan (akhlak sosial) 

yang mencakup pendidikan dakwah/amar ma‟ruf nahi 

munkar dan bersabar. Juga pendidikan etika yang 

mencakup etika pergaulan (bertemu), berbicara, dan 

berjalan. Empat prinsip dasar pendidikan Luqman 

Hakim kepada anaknya tersebut memenuhi target untuk 
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membentuk insan kamil yang terdiri dari kesempurnaan 

akidah, syari‟ah, dan akhlak (Iman, Islam, dan Ihsan).
139

 

Nasihat selanjutnya yang dikemukakan oleh 

Luqman kepada anaknya sebagai esensi pendidikan 

adalah pendidikan akhlak kepada orang tua dan akhlak 

kepada sesama manusia. Dimana akhlak kepada Allah 

SWT dengan tidak menyekutukan-Nya, maka akhlak 

kepada orang tua adalah dengan tidak mendurhakainya, 

selalu menghormatinya dengan sepatutnya, serta 

merawatnya dengan sepenuh hati meskipun berbeda 

keyakinan dengan mereka. Ibu bapak adalah penyebab 

kita ada di dunia ini.  

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ibu 

memiliki jasa yang sangat besar, begitupun bapak 

memiliki jasa yang besar di dalam kehidupan. Ibu yang 

telah mengandung selama sembilan bulan sepuluh hari, 

kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa dan tidak 

berhenti sampai di situ, ibu yang memberikan asupan 

ASI eksklusif selama dua tahun lamanya serta 

memberikan pendidikan awal dalam setiap momennya. 

Di samping itu, bapak berjasa dalam mencarikan nafkah 

halal untuk keberlangsungan kehidupan. Bapak rela 

tersengat panasnya terik matahari untuk memberikan 

sesuap nasi yang halal untuk keluarganya. Selain itu, 

bapak juga menjadi sesosok figur pemimpin untuk 

anaknya dalam keluarga.  
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Maka dengan berbagai pengorbanan yang 

diberikan orang tua tersebut, tidak patut 

mendurhakainya serta menyakiti hatinya. Sekalipun 

orang tua mempunyai keyakinan yang berbeda atau 

tidak seaqidah (seiman). Jika orang tua memerintah 

untuk mengikutinya padahal aqidah yang diyakini anak 

yang benar, maka haruslah dihargai dan dihormati 

kemudian menolaknya dengan sopan dan baik. 

Selain harus berakhlak kepada orang tua, harus 

pula berakhlak kepada sesama manusia, karena 

kehidupan berangsung dalam lingkungan masyarakat 

luas dan manusia merupakan makhluk sosial, yaitu 

makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam ayat di 

atas, akhlak terhadap sesama diantaranya adalah sopan 

santun dalam bergaul, tidak berlaku sombong dan 

angkuh, menyederhanakan dalam berjalan serta lemah 

lembut dalam berbicara. Akhlak-akhlak tersebut 

diperingatkan Luqman kepada anaknya agar anaknya 

selalu bersikap sopan kepada sesamanya, kemudian 

memperingatkan anaknya untuk waspada terhadap 

sikap sombong dan angkuh karena manusia tidak 

sepantasnya memiliki sikap tersebut.  

Kemudian Luqman mengingatkan anaknya 

untuk berlemah lembut dalam berbicara dan 

melunakkan suaranya karena Luqman memberikan 

gambaran bahwa seburuk-buruknya suara adalah suara 

keledai. Dalam berakhlak, bebas ketergantungan 

terhadap makhluk juga diperlukan, karena dalam hal 

berakhlak ini rawan sekali akan muncul adanya 
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penyakit hati dan godaan berupa pujian-pujian manusi 

terhadap perilaku yang dilakukan, sehingga akan 

menyebabkan individu berakhlak baik hanya untuk 

dipandang baik oleh manusia tanpa menghiraukan akan 

baik di pandangan Sang pencipta yaitu Allah SWT. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari analisis data tersebut di atas 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Pendidikan anak dalam Al-Qur‟an surah Luqman 

ayat 13-19 adalah suatu usaha sadar yang dilakukan 

guna membimbing, membina, dan mengarahkan 

anak dalam mengembangkan potensi (fitrah) 

jasmani-rohani dalam dirinya sehingga mampu 

mencapai keserasian dan keselarasan di dalam 

kehidupannya di dunia maupun akhirat dengan 

upaya internalisasi dan transformasi nilai-nilai 

pendidikan, kebudayaan, serta adat istiadat yang 

telah ada. 

2. Pendidikan anak dalam Al-Qur‟an surah Luqman 

ayat 13-19 menurut tafsir Al-Azhar diantaranya 

mencakup tiga hal aspek pendidikan yang menjadi 

pokok (pondasi), yaitu: pertama,Pendidikan Aqidah, 

sebagai pendidikan dasar pengenalan dan pendidikan 

keyakinan terhadap ke-Esaan Tuhan. Kedua, 

Pendidikan Ibadah, sebagai pendidikan membangun 

hubungan dengan Tuhan dan sebagai perwujudan 

kesinambungan dan implementasi dari pendidikan 

aqidah. Ketiga, Pendidikan Akhlak, sebagai bekal 

anak untuk mengadaptasikan diri dalam keluarga 
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(orang tua) dan berinteraksi dengan masyarakat serta 

lingkungannya dalam kehidupannya.  

B. SARAN 

Guna upaya pengembangan kajian dan penelitian 

di bidang pendidikan untuk selanjutnya, maka penulis 

menyampaikan saran bagi para pembaca, supaya dapat 

mengambil hikmah dan manfaat dari berbagai kisah yang 

terdapat dalam al-qur‟an terkhusus kisah pada surah 

Luqman ayat 13-19 serta dapat diterapkan di dalam 

kehidupannya sehari-hari.  

Sedangkan bagi pendidik di dalam lembaga 

pendidikan, maka pendidik diharapkan melakukan suatu 

kegiatan belajar mengajar dengan memberikan pokok-pokok 

pendidikan agama Islam untuk mengiringi di setiap 

perkembangan anak, seperti pendidikan aqidah, pendidikan 

ibadah, dan pendidikan akhlak.  

Bagi orang tua yang merupakan pendidik di 

lingkungan rumah atau keluarga, maka orang tua sangatlah 

berperan penting di dalam setiap perkembangan anak untuk 

pembentukan kepribadian anak yang berpendidikan pada 

saat telah dewasa nanti. Maka dari itu, orang tua berperan 

menjadi figur percontohan dan pengaplikasian pendidikan 

yang diperoleh anak di lembaga pendidikan sehingga 

terjalin suatu harmonisasi antara pendidikan di lingkungan 

sekolah dan di lingkungan rumah atau keluarga. 

Demikianlah eksplorasi penulis mengenai 

pendidikan anak dalam al-qur‟an surah Luqman ayat 13-19 

dalam tafsir Al-Azhar karangan Hamka, tentunya masih 

banyak kekurangan dalam segi penulisan, pembahasan 
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maupun dari segi apapun, maka dari itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran konstruktif untuk sarana 

penyempurnaan dan pengembangan selanjutnya. 
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