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ABSTRAK

Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya,
sebab anak merupakan amanah yang diberikan Allah bagi keduanya dan tidak dapat
dialihkan kepada orang lain. Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat
memelihara keluarganya dari bahaya siksa api neraka termasuk menjaga anak dan
harta agar tidak menjadi fitnah di kemudian nanti.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan kajian tanggung jawab orang
tua dalam mendidik anak menurut Al-Qur’an surat Luqman ayat 12-19 (analisis tafsir
Ibnu Katsir). fokus kajiannya adalah (1) apa sajakah tanggung jawab orang tua dalam
mendidik anak menurut pendidikan Islam? (2) bagaimana tanggung jawab orang tua
dalam mendidik anak menurut surat Luqman ayat 12-19 analisis tafsir Ibnu Katsir?
(3) dan bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua menurut surat Luqman analisis
tafsir Ibnu Katsir? untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini
menggunakan beberapa referensi yang memiliki relevansi dengan pembahasan.
Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian library research dengan
menggunakan metode tafsir tahlili yaitu metode yang menjelaskan ayat al-Qur’an
dengan meneliti berbagai aspeknya dan menyikapi seluruh maksud yang terkandung
di dalamnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam
mendidik anak dimulai jauh sebelum anak dilahirkan yakni dengan memilihkan calon
ibu yang baik. Pendidikan yang diberikan kepada anak dalam tafsir Ibu Katsir
meliputi: pendidikan aqidah tauhid, pendidikan syari’at dan pendidikan akhlak.
berbakti dan berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak
yang harus ditunaikan selama ketaatan itu tidak melanggar ketentuan Allah Swt.

Kata Kunci: Mendidik Anak, Tanggung jawab Orang Tua, Q.S. Luqman:12-19.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keluarga merupakan buaian tempat anak melihat cahaya kehidupan
pertama, sehingga apapun yang dicurahkan dalam sebuah keluarga akan
meninggalkan kesan yang mendalam terhadap watak, pikiran serta sikap dan
perilaku anak. Ini menunjukkan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan
keberhasilan dalam pendidikan anak-anaknya. Keberhasilan tersebut tentunya
tidak akan dapat terwujud tanpa adanya usaha dan peran dari orang tua itu
sendiri.1
Mendidik anak termasuk kewajiban terbesar bagi para orang tua.
Sebagaimana seorang ayah bertanggung jawab dalam membina fisik dan tubuh
anak-anaknya dan juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan
membina akhlak dan spiritual mereka. Yaitu dengan jalan berupaya
membersihkan jiwa-jiwa mereka dalam meluruskan akhlaknya.2
Pentingnya mendidik anak itu dimulai sejak dini karena perkembangan jiwa
anak telah mulai tumbuh sejak kecil sesuai fitrahnya. Hal ini sesuai dengan sabda
Rasulullah Saw:3
“Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian Agama yang sesuai dengan
naluri), sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan
dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.” ( H.R. Abu ya‟la, Thabrani dan
Baihaqi).4
Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil suatu landasan bahwa
keluargalah yang dapat membekali anak-anak nilai-nilai yang diperlukan. Hadits
1

http:// Mumaidpandreguliga. Blogspot. Co. Id. Peranan-orang-tua (Diakses pada
1
tanggal 12 Maret 2016.
2
Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosia:l Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat
(Jakarta:Qisthi Press, Cet, I, 2007),hlm. 211.
3
TB. Aat Syafaat, Sohari Sahrani dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam
Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Deliquency), (Jakarta: Rajawali Pres, Cet., II, 2008), hlm.
6.
4
Ma‟mur Daud, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, (Jakarta: Fa. Widjaya, Cet., II, 1986),
hlm. 242-243.
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di atas menjelaskan betapa besar pengaruh pendidikan orang tua terhadap anakanaknya; ia bisa menentukan keadaan anaknya kelak di masa datang. Oleh karena
itu sudah seharusnya para orang tua bersungguh-sungguh dan berhati-hati
(dengan tetap berdasarkan Agama) dalam mendidik anaknya.5
Mendidik anak merupakan pemberian dan warisan yang utama dari orang
tua terhadap anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada
budi (pendidikan) yang baik” (HR. Turmudzi).
“Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah akhlak mereka, karena
sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan hadiah bagi kalian” (HR. Ibnu
Majah).
Pahala dari mendidik anak sangat besar, apabila orang tua berhasil dalam
mendidik sehingga anak-anaknya menjadi shalih maka pahalanya mengalir terus
meskipun orang tuanya sudah meninggal.
Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat memelihara
keluarganya dari bahaya siksa api neraka, juga termasuk menjaga anak dan harta
agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Dengan
tujuan menciptakan pribadi anak yang baik; mengetahui yang makruf sekaligus
mengamalkannya. Melalui pendidikan terhadap anak khususnya, orang tua akan
terhindar dari bahaya fitnah dan terhindar pula dari bahaya siksa api neraka,
sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surah At-Tahrim ayat 6:6
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Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet., III,
2012), hlm. 86.
6
Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, Cet., II, 2012), hlm. 211-212.
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Terjemahannya:
Hai

orang-orang

yang

beriman,

peliharalah

dirimu

dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.7
Diantara kesempurnaan tanggung jawab orang tua terkait pendidikan anakanaknya adalah adanya sikap mawas diri atas sikap lalai keduanya dalam
menunaikan kewajiban.8 Nasa‟i dan Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya
meriwayatkan sabda Rasul Saw:

َّ صهَّى
 كهكى: سهَّ َى يقىل
َ َُّللا
َ عهَ ْي ِه َو
َ  سًعت رسىل هللا: وعن ابن عًر رضى عنهًب قبل
 وانرجم راع في اههه, االيبو راع ويسئىل عن رعيته,راع وكهكى يسىؤل عن رعيته
(يتفقعهيه. وانًرأة رعية في بيت زوجهب ويسئىل عن رعيتهب,ويسئىل عن رعيته
“Dari Ibnu Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah Saw., bersabda: Setiap
kalian

adalah

pemimpin

dan

setiap

kalian

akan

dimintai

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah
pemimpin

dan

ia

akan

dimintai

pertanggungjawaban

akan

kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya
dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (HR.
Muslim).9
Itulah tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak-anak, tanggung jawab
yang tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Banyak penelitian lapangan
7

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV.
Penerbit Diponegoro, Cet., V, 2005), hlm. 560.
8
Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd dan Hamd Hasan Raqith, Koreksi Kesalahan
Mendidik Anak: Memperbaiki Cara Anda Dalam Mendidik Anak, (Solo: Nabawi Publishing, Cet.,
I, 2011), hlm. 130-131.
9
Ma‟mur Daud, Ibid., hlm. 14.
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(empiris) yang membuktikan bahwa mayoritas penyimpangan anak berpulang
kepada penyimpangan pendidik dan pihak yang berwenang dalam hal pendidikan.
Orang tua harus terus mengawasi dan menemani perkembangan jiwa dan mental
anak. Karena jika si anak saleh, orang tuanyalah yang akan memetik hasilnya.10
Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda:
ص ح

ي ت ع

 ص ق ة ج ر ة:إال ن ث الث

تإ ن مإ ق ع

إذ

“Bila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali
tiga perkara: (1). Sedekah jariah, (2), Ilmu yang bermanfaat, (3), Anak
yang saleh yang mendo’akannya.” (HR. Muslim).11
Mengenai besarnya tanggung jawab dalam mendidik anak, maka Imam
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menyatakan, “barang siapa yang melalaikan
pendidikan anaknya, yakni dengan tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat,
membiarkan mereka terlantar, maka sungguh dia telah berbuat buruk yang
teramat sangat. Mayoritas anak yang jatuh di dalam kerusakan tidak lain karena
kesalahan orang tuanya dan karena tidak adanya perhatian terhadap anak-anak
tersebut. Hal itu juga karena orang tua tidak mengajarkan kepada mereka
kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya, mereka menelantarkan anaknya sejak
kecil, sehingga mereka tak dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan
orang tuanya, manakala mereka telah tua.12
Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab
yang besar dan penting. Sebab, pada tatanan operasionalnya, pendidikan
merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa
atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum
dewasa. Dewasa dari segi rohaniah dan jasmaniah di dalam ketakwaan kepada

10

Netty Hartati, et al, Islam dan Psikologi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet., II,
2005), hlm. 36-37).
11
Ma‟mur Daud, Terjemahan…, hlm. 208-209.
12
M. Fauzi Rachman, Islamic Parenting, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 68.
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Allah SWT., yang ditampilkan berupa tanggung jawab atas semua sikap dan
tingkah lakunya pada diri sendiri, masyarakat, dan pada Allah SWT.13
Sebenarnya tuntunan yang jelas dari al-Qur‟an tentang kegiatan pendidikan
Islam telah digambarkan Allah dengan memberikan contoh keberhasilan
pendidikan Islam dalam keluarga dengan mengabadikan nama Luqman,
Sebagaimana Firman Allah SWT.:14

   















   
Terjemahannya :
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezaliman yang besar".15
Ayat di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan yang
pertama dan utama diberikan kepada anak adalah menanamkan keyakinan yakni
iman kepada Allah bagi anak-anak dalam rangka membentuk sikap, tingkah laku
dan kepribadian anak.16
Luqman bukanlah orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang sukses
dalam harta, tetapi kebijaksanaannya dalam mendidik anak menjadikan ia
diabadikan oleh Allah SWT., dalam al-Qur‟an. Al-Qur‟an sebagai mukjizat
terbesar telah mengabadikannya sebagai orang tua yang patut untuk ditiru dan
diteladani.17 Luqman adalah tukang kayu yang berkulit hitam. Dia termasuk
penduduk Mesir yang hidupnya sederhana. Menurut Al-Maraghi (1987: 144),
13

Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ibid., hlm. 202-203.
Djumransyah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam; Menggali
“Tradisi” Meneguhkan Eksistensi, (Malang: UIN-Malang Press, Cet., I, 2007), hlm. 48-49.
15
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..,Ibid., hlm. 412.
16
Djumransyah dan Abdul Karim Amrullah, Ibid., hlm. 49.
17
Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu…, hlm. 205.
14
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Allah SWT., telah memberikan hikmah dan anugerah kenabian kepada Luqman.
Yang

dimaksud dengan Al-Hikmah adalah kebijaksanaan dan kecerdikan.

Kebijakan Luqman dituangkan dalam al-Qur‟an, sebagaimana ia tuturkan kepada
anak-anaknya. Luqman berkata kepada anaknya, “Wahai anakku! Sesungguhnya
dunia ini adalah lautan yang dalam, dan sesungguhnya banyak manusia yang
tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, jadikanlah perahumu di dunia bertakwa
kepada Allah. Barangkali saja kamu dapat selamat (tidak tenggelam di
dalamnya), tetapi aku yakin kamu dapat selamat”. (Al-Maraghi, 1987: 145).18
Belajar dari kisah Luqman dalam mendidik anak, sudah seharusnya dan
sepatutnya bagi orang tua untuk meneladaninya dalam mendidik, agar anak
menjadi generasi-generasi yang berakhlakul karimah yang dengannya dapat
memberi kebahagiaan bagi orang tua dan berguna bagi sesamanya serta beriman
kepada Allah SWT., dalam bentuk melaksanakan segala perintah-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah
tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul, Tanggung Jawab Orang Tua
Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19
(Analisis Tafsir Ibnu Katsir)

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang
akan dikaji dan agar penelitian tidak keluar dari substansi masalah, peneliti dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa sajakah tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut
pendidikan Islam?
2. Bagaimana tanggung jawab orang tua menurut surat Luqman ayat 1219 analisis tafsir Ibnu Katsir?
3. Bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua menurut surat Luqman
ayat 12-19 analisis tafsir Ibnu Katsir?
18

Ibid., hlm. 207.
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1). Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab orang tua dalam mendidik
anak menurut pendidikan Islam.
2). Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua menurut surat
Luqman ayat 12-19 analisis tafsir Ibnu Katsir.
3). Untuk mengetahui bagaimana kewajiban anak menurut surat Luqman
ayat 12-19 analisis tafsir Ibnu Katsir.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini, yakni:
1). Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas
wawasan, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan peneliti dan kalangan
akademisi sebagai informasi dalam mendidik anak menurut al-Qur‟an
surah Luqman, serta para peneliti selanjutnya. Juga sebagai pertimbangan
bagi seluruh orang tua untuk terus berusaha dalam mendidik anak agar
menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sebagaimana yang terdapat
dalam kisah Luqman.
2). Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini, diharapkan akan bermanfaat bagi pendidik
khususnya orang tua yang sangat berperan dalam pendidikan, dan instansi
lain yang terkait agar mereka dapat mengambil pelajaran dari sebuah
bahasan tafsir analisis ini yang berupa tanggung jawab orang tua dalam
mendidik anak menurut al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-19 (analisis tafsir
ibnu katsir).
E. Definisi Istilah
Untuk menghindari terjadinya kerancuan dan interpretasi pengertian
tentang penggunaan kata dan istilah, maka dipandang perlu untuk memberikan
uraian dan pengertian judul dalam penelitian ini. Adapun kata dan pengertian ini
adalah sebagai berikut:

8

Tanggung Jawab menurut kamus bahasa Indonesia yaitu menanggung
segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban atau perbuatannya.
Orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu, 1) ayah dan ibu
kandung, 2) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dsb) atau orang-orang
yang disegani.19
Mendidik dalam kamus bahasa Indonesia yaitu memelihara, merawat dan
memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang
diharapkan (tentang sopan santun, akal budi, akhlak dan sebagainya).
Anak yaitu keturunan yang dilahirkan oleh ibu atau induk.20
Al-Qur’an adalah firman Allah SWT., yang diturunkan kepada Rasulnya
Muhammad bin Abdullah melalui perantaraan malaikat Jibril, yang disampaikan
kepada generasi berikutnya secra mutawatir dan dianggap ibadah bagi orang yang
membacanya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah
An-Naas.21
Surat Luqman yaitu salah satu surah dalam al-Qur‟an yang terdiri dari 34
ayat dan termasuk surah makkiyyah.
Analisis yaitu penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk
mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya; proses pemecahan masalah yang
dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.22
Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu karya dari Ibnu Katsir yang tidak
diketahui nama dari pengarangnya, sehingga dinamakan dengan tafsir Ibnu Katsir.
F. Tinjauan Pustaka
Fungsi dari tinjauan pustaka adalah untuk mengemukakan hasil-hasil
peneliti yang diperoleh peneliti dahulu yang ada hubungannya dengan penelitian
yang akan dilakukan. Adapun beberapa peneliti yang telah dilakukan dan sejauh
ini telah penulis ketahui adalah sebagai berikut:

19

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cet., III, 2012), hlm. 987.
20
S. Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut
Pedoman Lembaga Bahasa Nasional, (Bandung: Shinta Dharma, Cet., V, 1972), hlm. 11.
21
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: kencana, Cet., II, 2012), hlm. 75.
22
Daryanto S.S, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 1998), hlm. 38.
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Robeah Ferawati, dengan skripsinya:
Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Al-Qur‟an (Studi Analisis
Terhadap Q.S Luqman Ayat 12-19), IAIN Syekh Nurjati Cirebon
tahun 2011 dengan kesimpulannya: Pendidikan anak dalam keluarga
menurut pendidikan Islam yang telah diterapkan adalah bahwa anak
merupakan makhluk yang masih membawa kemungkinan untuk
berkembang, baik jasmani maupun rohani. Di dalamnya meliputi dasar
pendidikan Agama, dasar pendidikan budi pekerti, dasar pendidikan
sosial, dasar pendidikan intelek dan dasar pembentukan kepribadian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dumiati, dengan judul
skripsinya: Konsep Pendidikan Akhlak Anak dalam Tafsir Ibnu Katsir
Analisis Surah Luqman, STAIN Salatiga tahun 2013 dengan
kesimpulannya: konsep pendidikan akhlak anak dalam al-Qur‟an
dijadikan sebagai pegangan hidup juga dijadikan sebagai dasar atau
alat pengukur baik buruknya sifat seseorang. Apa yang baik menurut
al-Qur‟an itu berarti baik dan harus dijalankan sedangkan apa yang
buruk menurut al-Qur‟an berarti buruk dan harus dijauhi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mularsih dengan judul skripsinya:
Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur‟an (Studi Surah Luqman
Ayat 13-19 Dalam Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA), UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan kesimpulannya: sebagai
seorang muslim kita harus menjauhan diri dari perbuatan syirik,
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT., dan kepada kedua orang tua.
Luqman memberikan modal hidup kepada anaknya yaitu agar
mendirikan shalat, amar ma‟ruf nahi munkar, sabar, jangan sombong,
menundukkan pandangan dan melunakkan suara.
Adapun skripsi yang secara khusus membahas tentang tanggung jawab
orang tua dalam mendidik anak menurut al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-19
analisis tafsir Ibnu Katsir sejauh yang diketahui penulis belum ada. Oleh karena
itu peneliti mengangkat tentang masalah ini.
G. Metodologi Penelitian
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1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library research yaitu
penelitian kepustakaan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang
bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku, majalah, artikel dan bahanbahan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Namun yang peneliti
gunakan disini adalah buku-buku dan tafsir yang menjadi sumber rujukan yang
dapat mendukung bahasan judul proposal ini.
Penelitian library research ini menggunakan pendekatan tafsir dengan
yaitu penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur‟an. Dalam hal ini, peneliti
menggunakan tafsir khususnya tafsir Ibnu Katsir untuk menganalisis surat
Luqman ayat 12-19 tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari berbagai
literatur kepustakaan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang berkaitan dengan penelitian
ini yaitu tafsir Ibnu Katsir dan terjemahan Al-Qur’an al-Karim yang
menyangkut dengan pembahasan al-Qur‟an surat Luqman.
2) Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber yang didapatkan dari bukubuku, dokumen dan majalah yang berhubungan dengan tanggung jawab
orang tua dalam mendidik anak menurut al-Qur‟an surat Luqman. Dalam
hal ini peneliti menggunakan beberapa buku yang ada relevansinya dengan
penelitian diantaranya: kitab fiqh mendidik anak dari Syekh Khalid Bin
Abdurrahman Al-„Ik, buku Mendidik anak perempuan di masa kanakkanak dari Hannan Athiyah Ath-Thuri, buku Islamic Parenting dari M.
Fauzi Rachman, buku ilmu pendidikan Islam dari H. Abuddin Nata, buku
praktik Rasulullah mendidik anak dari Muhammad Thalib, buku fikih
sosial; tuntunan dan etika hidup bermasyarakat dari Abdul Aziz alFauzan, buku tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki dari Adnan
Hasan Shalih Baharits, dan lain-lain.
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3. Metode Penelitian
Metode penelitian tafsir yang digunakan adalah metode tafsir tahlili
(analitis), yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan memaparkan segala
aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan
makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan
kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam metode ini,
biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur‟an, ayat demi
ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Uraian
tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti
pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitannya
dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya (munasabat), dan
tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan
tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi‟in
maupun ahli tafsir lainnya.23
Peneliti menggunakan metode tafsir tahlili

karena metode ini sesuai

dengan penggunaan tafsir ibnu katsir dan juga metode ini dirasa mudah oleh
peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti menggunakan:
a. Teknik Membaca
Teknik membaca yaitu peneliti mengumpulkan literatur-literatur berupa
buku-buku dan tafsir yang ada relevansinya dengan penelitian.
b. Teknik Dokumenter
23

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet., II, 2000), hlm. 31.
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Teknik dokumenter ialah mengumpulkan data dari setiap pernyataan
tertulis yang disusun oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk keperluan sebuah
peristiwa.24 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data penunjang melihat
beberapa dokumen seperti jurnal, majalah dan lain sebagainya yang ada
relevansinya dengan penelitian.
5. Analisis Data
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data primer dan data
sekunder yang telah terkumpul untuk kemudian dikelola dengan menggunakan
analisis data deduktif. Analisis data deduktif merupakan penarikan kesimpulan
dari hal-hal yang bersifat umum menuju yang lebih khusus.25

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting, karena
mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab,
yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi
kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika
penyajian pembahasan masalah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN, merupakan pintu gerbang atau pembahasan
awal dalam penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,
defenisi operasional, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan yang menjadi
landasan buku dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dituangkan dalam lima
bab.
24

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet., I, 2002), hlm.

206.
25

Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Prenada
Media Group, Cet., IV, 2015), hlm. 5.
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BAB II : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK
ANAK MENURUT PENDIDIKAN ISLAM merupakan bab yang menguraikan
diantaranya, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dan bentuk- bentuk
tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak.
BAB III TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENURUT SURAT
LUQMAN AYAT 12-19 DALAM TAFSIR IBNU KATSIR merupakan bab yang
membahas tentang kitab tafsir Ibnu Katsir, surat Luqman dan munasabahnya,
tanggung jawab orang tua dan kewajiban anak dalam surat.
BAB IV : ANALISIS TAFSIR IBNU KATSIR, yakni membahas analisis
tafsir Ibnu Katsir tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak
menurut al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-19 dan kewajiban anak dalam surat
Luqman ayat 12-19.
BAB V : PENUTUP, merupakan pembahasan dengan menarik kesimpulan
dan mengemukakan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian, sebagai
bagian dari rekomendasi dan implementasi dari penulisan skripsi selanjutnya,
guna melengkapi penulisan ini.
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BAB II
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK
MENURUT PENDIDIKAN ISLAM

A. Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak
Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak
mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.1 Salah
satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah
dengan mendidik anak-anaknya. Bentuk tanggung jawab tersebut menjadi
kewajiban dan kewajiban tersebut dipertegas dalam firman Allah berikut: 2





  



























   
Terjemahannya :
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

1

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, (Cet., XI.,), 2014) hlm.

35.
2

Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam; Rancang Bangun Konsep
Pendidikan Monokotomik-Holistik, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, (Cet., I.,), 2012), hlm. 55-56.
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6). 3
Ayat di atas memerintahkan kepada orang tua untuk menjaga anaknya
melalui proses pendidikan. Anak adalah mereka yang dijaga dari segala sifat,
sikap, dan perbuatan haram atau tercela sehingga apabila perbuatan itu dilakukan
maka ia akan terperosok ke dalam neraka. Penjagaan melalui proses pendidikan
tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan baik dalam bentuk
nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, pengawasan, maupun pemberian ilmu
pengetahuan. Dengan demikian, setiap orang tua memiliki tugas kependidikan
dan hal itu hendaknya bisa dijalankan dengan baik karena setiap orang tua pasti
memiliki kepentingan terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:
1. Anak sebagai generasi penerus keturunan.
17

2. Anak merupakan kebanggaan dan belaian kasih orang tua.
3. Do’a anak yang saleh dan salehah merupakan investasi bagi orang tua
setelah mereka wafat.4

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga tercermin dalam surah
Luqman ayat 12 yang intinya memberikan hikmah sebagai berikut:
1. Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak adalah
amanah.
2. Anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah SWT., dan orang tua jangan
berkhianat.
3. Pendidikan anak harus diutamakan.
4. Mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat
diterima oleh akal anak.
5. Orang tua tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada anak.
6. Menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat kebajikan.5
3

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: Cv.
Penerbit Diponegoro, (Cet., V.,), 2005), hlm. 560.
4
Ibid., hlm. 56.
5
Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandumg: CV.
Pustaka Setia, Cet., II, 2012), hlm. 212.
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Orang tua berfungsi sebagai pendidik kepada anak-anaknya, sedangkan
anak-anak adalah titipan Allah atau amanah yang diberikan kepada orang tua. Di
pihak lain, anak sebagai titipan Allah SWT., itu tidak sekedar sebagai anugerah
bagi orang tua, tetapi dapat pula sebagai ujian atau fitnah.
Dalam Islam pun, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah
orang tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan sekurangkurangnya oleh dua hal:
Pertama : kodrat, yaitu orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan
karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab terhadap anaknya.
Kedua

:

kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan

terhadap kemajuan perkembangan anaknya.6

1. Pendidikan anak sebelum kelahiran
Pendidikan dalam kandungan telah dimulai sejak terjadinya hubungan
suami isteri, setelah terjadi pembuahan dan kehamilan, maka pendidikan anak
dilaksanakan lewat ibunya. Menurut Lee Salk dan Rita Kramer, sejak bayi dalam
kandungan, bayi telah responsif terhadap rangsangan dari luar yang ibunya tidak
mengetahuinya.7 Pendidikan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut:

1). Memilihkan calon ibu yang baik.
Konsep Islam tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak
berwawasan jauh. Hal itu dapat kita perhatikan dari hadits riwayat Ibnu
Majah, Daraquthni dan al-Hakim berikut ini:

6

Tb Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam; Dalam
Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.,
II, 2008), hlm. 64.
7
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Kencana,
Cet., IV, 2014), hlm. 116.
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Dari Aisyah ra. “pilihlah untuk tempat air manimu dan nikahilah orangorang yang sepadan.”
Hadits ini memberi petunjuk agar jauh sebelum seorang laki-laki Muslim
menanamkan benih pada istrinya, ia seharusnya memikirkan kemampuan
calon istrinya dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Karena ibu
yang akhlaknya tidak baik, kemungkinan besar akan memberi pengaruh
buruk terhadap perkembangan akhlak anak yang berada di bawah
asuhannya kelak.8 Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan
pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Oleh karena itu,
seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anakanaknya.9
2). Memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada sang ibu saat
mengandung. Kondisi kejiwaan ibu berpengaruh terhadap anak yang
berada dalam kandungannya.
3) Memperbanyak ibadah shalat, membaca al-Qur’an, bersedekah dan
berbagai kebajikan lainnya.
4) Berdo’a supaya memperoleh anak yang shaleh.10
2. Pendidikan anak sesudah kelahiran
Sesudah kelahiran, ada beberapa aktivitas yang terkait dengan
pendidikan:
1) Mengazankan/Mengiqomahkan
Setelah

bayi

lahir,

disunnahkan

kepada

ayah

si

bayi

untuk

memperdengarkan azan di telinga kanannya dan membisikan iqamah pada
telinga kirinya.11 Gunanya supaya kalimat pertama yang didengarnya
adalah kalimat tayyibah (kalimat kebaikan).12
8

Muhammad Thalib, Menjadi Orang Tua Pemandu Surga, (Yogyakarta: Pro-U Media,
2008), hlm. 16.
9
Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, Ibid., hlm. 61.
10
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, Ibid., hlm. 117.
11
Adnan Hasan Shalih Baharits, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki,
(Jakarta: Gema Insani Press, (Cet., I.,), 1996), hlm. 46.
12
Haidar Putra Daulay, Pendidikan…, hlm. 117.
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2) Memberi nama yang baik
Dalam Islam nama mempunyai makna yang sangat penting.

اء
ِ ًَ ع ْىٌَ يَ ْى َو ْان ِقيَا َي ِت بِا َ ْس ًَا ئِ ُك ْى َوبِا َ ْس
ِ َع ٍْ اَبًِ اند َّْزد
ُ  قَا َل َز:َاء قَال
َ  اََِّ ُك ْى ح ُ ْد:س ْى ُل هللاِ ص
َ
 فَاَدْ ِسُُ ْىا ا َ ْس ًَائ َ ُك ْى. آبَائِ ُك ْى
“Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda; Sesungguhnya
kamu sekalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu
sendiri dan nama bapak kamu. Karena itu perindahlah nama kamu”.
(HR. Abu Daud).13

Nama adalah alamat atau ciri bagi orang yang diberikan nama itu, identitas
diri yang dapat membedakan antara dia dengan orang lain dan sarana
untuk saling memahami dengannya. Nama juga berfungsi sebagai
perhiasan dan kesempurnaan, simbol untuk mengekspresikan identitas dan
keinginan, standar untuk menilai ketinggian agamanya dan syiar untuk
mendo’akan dirinya di dunia dan di akhirat.14

3) Melaksanakan aqiqah
Secara

etimologis

aqiqah

berarti

memotong.

Sedangkan

secara

terminologi syar’i aqiqah berarti menyembelih kambing karena kelahiran
anak hari ketujuh. Para ulama berpendapat bahwa aqiqah hukumnya
sunnah muakkad. Rasulullah SAW., bersabda:
َاددَة ٌ ال
ْ َساَن
ِ ازيَ ِت َو
ُ ج َز
َ َع ٍْ ا ُ ّو ُك ْس ٍش اَََّ َها
ِ َاٌ َو َع ٍِ اْن َج
ِ  َع ٍِ ْانغُالَ ِو شَاح:  فَقَا َل، َع ٍِ ْانعَ ِق ْيقَ ِت.س ْى َل هللاِ ص
يَض ُُّس ُك ْى ذ ُ ْك َساًَا ُك ٍَّ ا َ ْو اََِاثًا
“Dari Ummu Kurzin, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada
Rasulullah Saw., tentang aqiqah, maka Rasulullah Saw bersabda; untuk
bayi laki-laki (menyembelih) dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan

13

Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (Cet.,
III.,), 2012), hlm. 78.
14
Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial; Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat,
(Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 200.
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(menyembelih) seekor kambing. Tidak mengapa bagimu baik kambing itu
jantan atau betina. (HR. Turmudzi)15

Imam malik berpendapat bahwa baik bayi laki-laki maupun perempuan
jumlah aqiqah tetap seekor kambing. Adapun syarat-syarat kambing yang
dapat dipakai untuk aqiqah adalah kambing yang tidak cacat dan tidak
sakit. Baik daging maupun kulit kambing aqiqah tidak boleh dijual.
Semuanya dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan kepada fakir
miskin.16

4). Mengkhitankan
Mengkhitankan ialah membersihkan alat kelamin, yakni dengan
membuang kulit yang menutup kepala kemaluanya. Khitan merupakan
sunnah para Nabi dan Rasul, seperti dijelaskan dalam hadits:
“Empat hal termasuk sunnah-sunnah para rasul, yaitu: khitan, memakai
minyak wangi, siwak, dan menikah”. (HR. Tirmidzi dan Ahmad).17
Khitan bermanfaat bagi kesehatan. Diantara manfaatnya adalah mencegah
kanker, ngompol, dan menghindarkan anak dari mempermainkan
kelamin.18

4) Melaksanakan proses pendidikan, disesuaikan dengan perkembangan usia:
a) Mengajarkan keimanan dan keberagamaan.
b) Mengajarkan pengetahuan kognitif kepada anak.
c) Mengajarkan nilai-nilai yang baik.
15

Mardani, hadis Ahkam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet., I, 2012), hlm. 330.
Adnan Hasan Shalih Baharits, Ibid., hlm. 51.
17
Heri Jauhari Muchtar, Ibid., hlm. 81.
18
Adnan Hasan Shalih Baharits, Tanggung…, hlm. 53.
16
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d) Mengajarkan keterampilan.
e) Memberi contoh teladan yang baik.19
5) Mengajarkan al-Qur’an
Setiap orang tua harus menyadari bahwa mengajarkan al-Qur’an kepada
anak-anak adalah suatu kewajiban mutlak.20 Rasulullah SAW., bersabda:
“Berilah anak-anakmu pendidikan atas tiga macam: mengasihi Nabi,
mengasihi keluarganya (ahlul bait) dan membaca al-Qur‟an. Maka
sesungguhnya orang yang hafal al-Qur‟an berada pada naungan Allah,
yaitu di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah beserta para
Nabi dan kekasih-kekasih-Nya”. (HR. Dailami dari Ali ra.).

Lingkup mengajarkan al-Qur’an kepada anak-anak dan keluarga adalah:
a) Mengenalkan huruf-huruf dan tata cara membaca al-Qur’an dengan
baik dan benar.
b) Mengajarkan tata cara menulis huruf dan bacaan al-Qur’an.
c) Menyuruh anak membaca dan menghafalkan bacaan ayat-ayat alQur’an.
d) Mengecek mengenai benar tidaknya anak-anak dalam membaca serta
menulis ayat al-Qur’an.
e) Melatih dan membiasakan untuk mengamalkan isi al-Qur’an secara
bertahap dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.21

6) Mewasiatkan Islam kepada anak
Kesinambungan

dalam

beragama

Islam

menjadi

kesinambungan

keturunan. Sebab, setiap orang yang beragama Islam mengiginkan putraputrinya tidak hanya menjadi anak-anak biologis di dunia ini saja tetapi
menjadi anak-anak rohaniah yang bersamanya di akhirat kelak

19

Haidar Putra Daulay, Pendidikan…, hlm. 118.
Muhammad Thalib, Ibid., hlm. 86.
21
Ibid., hlm. 89-90.
20
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mendapatkan kebahagiaan.22 Islam adalah harta dan warisan yang paling
berharga serta tiada ternilai dalam hidup ini. Setiap orang tua harus
berupaya agar Islam tetap ada, tumbuh dan berkembang dalam dirinya,
keluarganya, anaknya, bahkan sampai keturunannya terus-menerus.23

Tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua
sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka:
1. Memelihara dan membesarkan anak.24 Tanggung jawab ini merupakan
dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan,
minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.25
2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun
rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan
kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan
agama yang dianutnya.
3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh
peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan
setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan
pandangan dan tujuan hidup muslim.26
Dari hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka
tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak bisa dipikulkan kepada orang
lain sebab guru dan pemimpin umat misalnya, dalam memikul tanggung jawab
pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan.27
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Muhammad Thalib, Menjadi .., hlm. 141.
Heri Jauhari Muchtar, Fikih…, hlm. 109.
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Zakiah Daradjat, Ibid., hlm. 38.
25
Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan…, hlm. 57.
26
Zakiah Daradjat, Ilmu…, hlm. 38.
27
TB. Aat Syafaat, Sohari Sahrani dan Muslih, Ibid., hlm. 65.
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B. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Orang Tua
1. Bidang Ekonomi
Anak membutuhkan nafkah dari orang tuanya karena mereka tidak
mampu untuk berusaha, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan pada
umumnya mereka tidak memiliki uang. Oleh karena itu, orang tua bertanggung
jawab untuk menafkahi mereka yaitu dengan memenuhi semua kebutuhankebutuhan pokok mereka seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat
berteduh.28 Firman Allah SWT., dalam surah Ath-Thalaq: 7









  
Terjemahnya:

“hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut
kemampuannya. ( Q.S Ath-Thalaq: 7).29

Ayat ini menjelaskan perintah memberi nafkah kepada anak menurut
kemampuan. Bentuk perintah menunjukkan kewajiban. Rasulullah SAW.,
bersabda kepada Hindun binti ‘Utbah:

ْ َ دَ َخه:ج
ْ َع ُْ َها قَان
ًَّصه
َ ِعائ
ُ ُج ِه ُْدٌ ِب ُْج
ُ عهًَ َز
ُ ًِعخْبَ ِت ا ِْي َسأَة ُ أَب
َ ٌَس ْفيَا
َ ُ ي هللا
ِ ش ٍت َز
َ ٍِ ع
َ
َ ِس ْى َل هللا
َ ض
ْ َسهَ َى فَقَان
ًُِس ْفيَاٌَ َز ُج ٌم ش َِذ ْي ٌخ َال يُ ْع ِط ْيُِ ْي ِيٍَ انَُفَقَ ِت َيا يَ ْك ِف ْي
ُ س ْى َل هللاِ ا َ ٌْ أَبَا
ُ  يَا َز: ج
َ ُهللا
َ عهَ ْي ِه َو
ْ ََويَ ْك ِفً اِ ْبًُِ ا َِّال َياأ َ َخر
ٍْ  ُخرِي ِي:ًَ فًِ ذَنِكَ ِي ٍْ ُجَُاحِ؟ فَقَال
َ  فَ َه ْم,ُعهَّ ًَه
َ ث ِي ٍْ َيا ِن ِه بِغَي ِْس
َّ عه
. َانًعَ ْس ُو ْفي ِ َيا يَ ْك ِفيْكَ َو َيا يَ ْك ِفي بَُِيْك
ْ َِيا ِن ِه ب
Aisyah RA. Menceritakan, bahwa pada suatu kali datanglah Hindun Binti
„Utbah, yaitu istri Abu Sufyan menemui Rasulullah Saw., seraya berkata,
“Hai Rasulullah! Abu Sufyan itu ialah laki-laki yang kikir, sehingga tidak
diberinya saya nafkah yang memadai untukku, kecuali hanya dengan
mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa
dengan begitu? Jawab Beliau, “Ambillah sebagian hartanya itu dengan

28

Abdul Aziz al-Fauzan, Ibid., hlm. 206.
Departemen Agama Republik Indonesia, Ibid., hlm. 559.
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niat baik secukupnya yaitu untukmu dan anak-anakmu. (HR. Bukhari dan
Muslim).30
Hadis ini jelas menerangkan kewajiban seorang ayah untuk
memberikan nafkah kepada anaknya. Bila nafkah bukan merupakan kewajiban
ayah dan hak seorang anak, maka Rasulullah SAW., tidak akan memerintahkan
Hindun untuk mengambil harta suaminya untuk dirinya dan anak-anaknya sesuai
dengan kadar kecukupan mereka.31
Menjamin biaya hidup anggota keluarga dan anak merupakan prinsip
kekerabatan yang paling utama. Mengabaikan itu semua menunjukkan adanya
kekurangan dalam agama dan akhlak mulia.
Islam menghendaki keluarga Muslim hidup terhormat dan terjaga dari
hal-hal yang merendahkan. Pihak yang bertanggung jawab atas biaya hidup
keluarga hendaknya memberikan nafkah yang semestinya kepada anggota
keluarganya.
Orang tua yakni ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab terhadap
anak. Tanggung jawab ibu adalah mengasuh dan memberinya ASI. Sedangkan
tanggung jawab ayah adalah memberinya makanan dan pakaian. Masing-masing
dituntut melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas kemampuannya sebagai
bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak yang diserahkan perawatannya
dan pengasuhannya kepada mereka.32
1. Bidang Sosial
Pendidikan sosial adalah proses yang menjadi sarana seseorang untuk
mempelajari cara-cara masyarakat manapun atau kelompok sosial sehingga dia
dapat hidup dalam masyarakat atau di tengah-tengah kelompok tersebut.
Salah satu hal penting dalam kehidupan anak dan berperan signifikan
dalam bangunan sosialnya adalah interaksinya dengan orang lain, terutama
dengan ibu dan ayah. Peran ibu dalam mendidik anak dimulai sejak ia memberi
30

Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Terjemahan Shahih Bukhari Juz
VII, (Semarang: CV Asy Syifa’, Cet., I, 1993), hlm. 261.
31
Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih…, hlm. 208.
32
Hannan Athiyah Ath-Thuri, Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-kanak,
(Jakarta: Amzah, Cet., I, 2007), hlm. 62-63.
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nutrisi berupa ASI dan kasih sayang, kemudian makna-makna luhur, kata-kata
dan perbuatan.33
Tujuan pendidikan sosial terhadap anak adalah membuat anak bisa
beradaptasi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, baik dengan orang
yang lebih tua, teman-teman, atau orang-orang yang sebaya. Hal itu bisa
menghindarkan anak dari sikap egois, rendah diri dan malu. Juga dapat
memunculkan sikap suka memberi dan menerima, membeli dan menjual, serta
berinteraksi dan bergaul dengan memiliki adab dan penghormatan.34
Media-media yang bisa mengantarkan pada pendidikan sosial yang
utama adalah:
a. Menanamkan prinsip-prinsip kepribadian mulia, seperti takwa,
persaudaraan, belas kasihan, dan mendahulukan kepentingan
orang lain.
b. Menjaga hak-hak orang lain, seperti hak kedua orang tua, saudara,
guru, teman, dan orang yang lebih tua.
c. Menaati norma sosial yang berlaku secara umum, seperti etika
makan dan minum, memberi salam, meminta izin, mendatangi
majelis, berbicara, dan mengucapkan selamat.35
Signifikasi pendidikan sosial untuk anak dari orang tua kembali pada dua
pokok dalam pendidikan sosial:
Pertama, semakin giat proses pendidikan sosial pada anak semasa kecil,
maka semakin efektif dan membekas pula pendidikan yang diberikan kepadanya,
karena dalam kondisi ini anak-anak lebih terbuka menerima karakterisasi sosial.
Kedua, kesan pertama melihat kehidupan sosial bagi anak mempunyai
peran yang signifikan dalam membatasi dan mengatur aspek psikologis
kepribadian sosialnya dan mengaturnya di saat sekarang dan masa depannya
nanti. Ketika kesan pertama terhadap kehidupan sosial ini positif dan bisa
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Ibid., hlm. 235-236.
Syekh Khalid Bin Abdurrahman AL-‘IK, Kitab Fiqh Mendidik Anak; Berdasarkan ALQur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW., Sejak Dari Kandungan Sampai Besar, (Yogyakarta: Diva
Press, Cet., I, 2012), hlm. 211.
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Ibid., hlm. 123-124.
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memenuhi berbagai kebutuhan psikologi dan biologi anak maka respon dan
arahnya terhadap masyarakat juga positif dan baik. Sedangkan jika kesan yang
didapatnya negatif dan tidak dapat memenuhi kedua kebutuhan ini maka
reaksinya terhadap masyarakat adalah aneh, menyimpang dan tidak bersahabat.36

2. Bidang Pendidikan
a. Pendidikan jasmani
Setiap orang menghendaki anak-anaknya sehat, tangkas dan terampil baik
fisik maupun mentalnya. Tugas membina jasmani harus menjadi bagian program
kehidupan setiap keluarga muslim untuk menjadikan anak-anaknya sebagai
modal kekuatan fisik bagi Islam. Untuk itulah Rasulullah memerintah para orang
tua untuk mendidik dan mengajari anak-anaknya dengan ketangkasan dan
keterampilan fisik. Rasulullah SAW., menegaskan bahwa seorang mukmin yang
kuat lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah.37

ي ص قَا َل
َ َ ع ٍْ اَبًِ ُه َسي َْسة
َ
ّ عٍ انَُّ ِب
“Dari Abu Hurairah, Nabi Saw., bersabda; Mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada
keduanya ada kebaikan” (HR. Muslim).38
Seorang muslim diperintah menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya.
Untuk itu orang tua juga perlu memperhatikan hal ini dan membiasakan anaknya
banyak mandi dan mencintai kesucian dan kebersihan. Diantara teknik yang
dapat memotivasi anak untuk senang mandi ialah membuat suasana
menyenangkan ketika mandi. Misalnya, dengan memberikan beberapa mainan
plastik yang tahan air dan menyimpannya di tempat mandi agar anak dapat
bermain-main saat mandi.

36

Hannan Athiyah Ath-Thuri, Mendidik…, hlm. 238-239.
Muhammad Thalib, Menjadi…, hlm. 96-97.
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Ma’mur Daud, Terjemahan…, hlm. 244.
37
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Adapun anak yang sudah besar dapat diberi bimbingan dengan
jalan memberikan pengertian tentang pentingnya kebersihan badan dan pakaian,
bahwa agama sangat memperhatikan kebersihan.39
b. Pendidikan Keimanan

Pendidikan keimanan termasuk salah satu jenis pendidikan terpenting
yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kepribadian seseorang yang
membuatnya menjadi orang yang cenderung kepada kebaikan, menghias diri
dengan sifat-sifat terpuji dan selalu membiasakan diri dengan akhlakul karimah.
Pendidikan keimanan menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam setiap fase pertumbuhan anak. Sudah selayaknya bagi kedua orang
tua untuk memanfaatkan setiap kesempatan berharga yang tersedia untuk
menambah dan membekali anak-anak mereka dengan tindakan-tindakan yang
memperkuat aspek keimanan dan akidah.40
Akidah adalah inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan
kepada anak sejak dini. Akidah berkaitan dengan keyakinan anak sejak masih di
dalam rahim. Yang pertama ditekankan kepada anak adalah kehidupan yang
rukun dalam rumah tangga. Orang tua memberi contoh dan teladan kepada anak
dengan mengajak mereka melaksanakan shalat berjamaah, berlatih melakukan
puasa Ramadhan dan berbagai kegiatan yang menciptakan watak dan kebiasaan
anak dengan perbuatan yang baik menurut tuntunan agama, terutama
ketauhidannya yang bulat dan utuh.41
Hal ini telah disebutkan dalam al-Qur’an surah Luqman ayat 13:
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Terjemahnya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman ayat
13).42
Keimanan harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan,
sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah. Dengan demikian keimanan bukan
sekedar keyakinan dalam hati melainkan pada tahap selanjutnya harus menjadi
acuan dan dasar dalam bertingkah laku serta berbuat yang pada akhirnya
menimbulkan amal shaleh.43
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BAB III
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENURUT SURAT LUQMAN
AYAT 12-19 DALAM TAFSIR IBNU KATSIR

A. Tafsir Ibnu Katsir
1.

Riwayat Hidup Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adalah seorang ahli tafsir dan sejarah ternama. Nama
lengkapnya ialah Abu al-Fida Imaduddin Ismail Ibnu Katsir al-Quraisyi alBasrawi ad-Dimasyiqi, yang terkenal dengan Ibnu Katsir. Ia lahir pada 700 H. di
satu dusun daerah Siria, kemudian pada waktu berumur enam tahun, ia bersama
orang tuanya pindah ke Damaskus dan di kota itulah ia dibesarkan. Dari ulamaulama terkemuka di Damaskus ia mempelajari dan mendalami berbagai cabang
ilmu keislaman.
Khusus dalam bidang hadis, ia belajar kepada seorang tokoh hadis terkenal
di Syam, al-Hafiz al-Mizzi (654-742 H). Buku-buku karya tokoh tersebut sempat
dibaca dan dipelajari Ibnu Katsir langsung dari pengarangnya tersebut. Walaupun
dalam hukum Fiqh ia menyatakan diri sebagai pengikut aliran Syafi‟I, namun hal
itu tidak menghalanginya untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu keislaman dari
tokoh Ibnu Taimiyah (661-738 H).
Dalam sejarahnya tercatat bahwa ia termasuk orang yang paling banyak
mengetahui hadis Rasulullah, fatwa sahabat dan ulama tabi‟in disamping
pengetahuannya yang sangat terinci dalam bidang sejarah. Kitab tafsir dan
tarikhnya yang terkenal adalah sebagai bukti dari pernyataan tersebut.1
2.

Karya-karya dan Metode Tafsir Ibnu Katsir

Banyak karya-karya ilmiah yang diwariskan oleh Ibnu Katsir, diantaranya
ialah: Tafsir al-Qur’an al-Azim, kitab jami’ al-Masanid, kitab al-Kamil fi al32
Ma’rifat as-Siqat wa ad-Du’afa wa al-Majahil,
kitab Syarh Sahih al-Bukhari,

1

IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992),
hlm. 365-366.
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kitab al-Ijtihad fi Talb al-Jihad, kitab manaqib al-Imam asy-Syafi’i, kitab al-Ba‟is
al-Hasis ilaa Ma’rifat ‘Ulum al-Hadis, kitab Tabaqat asy-Syafi’iyyah, kitab alFusul fi Sirat ar-Rasul dan kitab Aal-Bidayat wa an-Nihayat fi at-Tarikh. Kitab
ini adalah diantara kitab-kita sejarah terpenting bagi peneliti-peneliti bidang
sejarah.
Karyanya yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir ini telah diringkas oleh
seorang ahli tafsir Muhammad Ali as-Sabuni berkebangsaan Siria, guru besar
pada Universitas Umm al-Qura di Mekkah.2
Metode tafsir Ibnu Katsir dari segi tafsirnya termasuk dalam kategori
tahlili. Suatu metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan memaparkan segala
aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan
makna-makna

yang

tercakup

didalamnya

sesuai

dengan

kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

keahlian

dan

3

B. Surat Luqman Ayat 12-19 dan Terjemahnya
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Ibid., hlm. 366.
Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet., II, 2000), hlm. 31.
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12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu:
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji".
13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi

pelajaran

kepadanya:

"Hai

anakku,

janganlah

kamu

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar".
14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah
yang

bertambah-

tambah,

dan

menyapihnya

dalam

dua

tahun

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu.
15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepadaKulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.
16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di
dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya).
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.
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17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang
demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi
membanggakan diri.
19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

C. Munasabah
Kata munasabah secara etimologis berarti musyakalah (keserupaan) dan
muqarabah (kedekatan). Adapun menurut pengertian terminologis, beberapa
ulama mendefinisikannya sebagai berikut:
Menurut Al-Zarkasyi, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian
permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau
hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, kemiripan ayat,
pertentangan dan sebagainya. Sedangkan menurut Al-Qathan, munasabah adalah
menghubungkan antara jumlah dengan jumlah dalam suatu ayat, atau antara ayat
dengan ayat pada sekumpulan ayat, atau antara surah dengan surah.4
munasabah adalah pengetahuan tentang berbagai hubungan unsur-unsur
dalam al-Qur‟an, seperti hubungan antara jumlah dengan jumlah pada suatu ayat,
ayat dengan ayat pada suatu surah, surah dengan surah pada sekumpulan surah
dan surah dengan surah.5
1. Munasabah

Surat

Luqman

Dengan

Surat

Sebelum

Sesudahnya
a. Surat Sebelumnya (Ar-Rum)
4

Acep Hermawan, ‘Ulumul Qur’an; Ilmu Untuk Memahami Wahyu, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, Cet., II, 2013), hlm. 122-123.
5
Ibid.

dan
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1) Dalam surat Luqman, Allah menerangkan bahwa barang siapa
yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk
kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur maka
Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan hamba-Nya.
2) Dalam

surat

Ar-Rum,

dijelaskan

bahwa

angin

yang

memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia
menunjukkan

adanya

Maha

pencipta,

manusia

harus

mengimani-Nya dan bersyukur kepada-Nya.
b. Surat Sesudahnya (As-Sajdah)
1) Dalam surat Luqman dijelaskan bahwa Ash-Sha‟ru adalah
sebuah penyakit yang menimpa unta sehingga membengkokkan
lehernya. Kata ini dijadikan perumpamaan untuk orang yang
bersikap takabur.
2) Dalam surat As-Sajdah, Allah menjelaskan tanda-tanda orang
beriman yaitu jika disebut nama Allah, mereka bersujud
memuji Tuhannya dan mereka bukanlah orang yang sombong.
Mereka bangun di malam hari untuk shalat dan berdo‟a kepada
Allah agar diberi rezeki yang halal untuk di infakkan dan
mereka selalu mengharapkan karunia yang besar.
2. Munasabah Antar Ayat Dalam Surat Luqman
Surat Luqman ayat 1-11 dijelaskan bahwa Allah menjadikan al-Qur‟an
sebagai petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang berbuat baik. Yaitu
orang-orang yang memperbaiki amalnya dengan mengikuti syari‟at. Mereka
menyambung tali silaturahim dengan kerabat mereka serta meyakini batasan
pahala di negeri akhirat. Sehingga mereka amat berharap agar Allah memberikan
pahala-Nya dan mereka tidak menghendaki ucapan terima kasih dari manusia.
Ayat selanjutnya menyebutkan kondisi orang-orang yang berbahagia
yaitu orang yang mengambil petunjuk dari kitabullah serta mengambi petunjuk
dari pendengarannya, Dia mengiringinya dengan menyebutkan kondisi orangorang yang celaka yaitu orang-orang yang berpaling untuk mengambil manfaat
dari mendengarkan kalamullah serta antusias mendengarkan alat-alat musik dan
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lagu. Dan menyebutkan tempat kembali orang-orang yang beriman kepada Allah
dan membenarkan para Rasul dan menjelaskan tentang kekuasaan-Nya yang
agung dalam menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.
Ayat 12-19 dijelasan bahwa Allah telah memberikan hikmah kepada
Luqman, ia bersyukur dan memanjatkan puji kepada-Nya. Luqman mewasiatkan
kepada anaknya untuk meng-Esakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya, berbakti
kepada kedua orang tua selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan
terhadap Allah, beramal shaleh, mendirikan shalat, menyuruh manusia
melaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar, tidak sombong dan angkuh.
Ayat

20-34

dijelaskan

bahwa

Allah

menghadapkan

kembali

pembicaraan-Nya kepada orang-orang musyrik dan menegur mereka karena
sikapnya yang dapat menunjukan ke-Esaan Allah tetapi mereka tetap
mengingkarinya.
Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyerahkan diri
kepada-Nya dan akibat yang mereka peroleh. Sesudah itu Allah menenangkan
Nabi-Nya karena penderitaan yang beliau alami dengan menjelaskan bahwa tugas
Rasul hanyalah menyampaikan risalah Allah. Dan Allah lah yang membuat
perhitungan dan pembalasan. Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik
mengakui bahwa yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Dan segala puji
haruslah dikembalikan kepada Allah, dan Allah menjelaskan bahwa tidak ada
yang mampu menghitung nikmat-Nya selain Dia dan memelihara semua itu sama
dengan memelihara orang seorang.6
D. Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Tafsir
Ibnu Katsir
Orang tua merupakan tempat pertama bagi anak mengenal dan
mendapatkan pendidikan. karena orang tualah yang mula-mula meletakkan dasardasar pendidikan bagi anak dalam lingkungan keluarga, dan mengenalkan kepada
anak lingkungan luar selain lingkungan keluarga.

6

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyiqy, Tafsir Ibnu Katsir, (Bandung:
Sinar Baru Algesindo, Cet., III, 2011), hlm. 157-187.
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Al-Qur‟an tidak secara langsung mengemukakan tentang tanggung jawab
orang tua terhadap pendidikan. Namun penjelasan tersebut tersirat dalam beberapa
ayat al-Qur‟an yang mengisyaratkan tentang hal itu. salah satunya dalam surah
Luqman ayat 12-19.
Nasehat-nasehat yang diutarakan Luqman Al-Hakim kepada anaknya
sengaja diabadikan Allah SWT., dalam al-Qur‟an sebagai pengingat kepada
manusia guna menjadi makhluk yang memiliki aqidah kuat, senantiasa bersyukur
dan bertakwa dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala laranganNya.7
Ayat 12 Allah menjelaskan profil Luqman sebagai hamba Allah yang
diberi anugerah berupa hikmah dari-Nya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan
bahwa Luqman diberikan hikmah oleh Allah dan hikmah yang dimaksud ialah
pengetahuan tentang agama Islam, dan dia bukanlah seorang Nabi yang di beri
wahyu.
Firman Allah SWT:







    
   
    
   
Terjemahnya: dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman,
Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang
bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk
dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka
Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S.
Luqman: 12).8

7

http://muhsinabdulaziz.blogspot.co.id/2011/05/pembinaankeluarga-tafsir-surahluqman.html, di akses pada tanggal 13 September 2016.
8
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV.
Penerbit Diponegoro, Cet., V, 2005), hlm. 412.
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Ayat 12 dijelaskan bahwa Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Di
dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa hikmah yang dimaksud ialah
pemahaman, ilmu dan ungkapan. Kemudian Luqman diperintahkan untuk
bersyukur. Dan bagi siapa yang bersyukur maka sesungguhnya manfaat dari
bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam ayat lain
disebutkan:







 
Terjemahnya: dan Barangsiapa yang beramal saleh Maka untuk diri mereka
sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan),(Q.S
Ar-Ruum: 44).9

Barang siapa yang tidak bersyukur maka Allah Maha kaya dan tidak
membutuhkan hamba-hamba-Nya. Dia tidak kekurangan walaupun mereka tidak
mensyukuri nikmat-nikmat-Nya.10
Sosok Luqman yang telah diberikan hikmah oleh Allah kemudian dengan
hikmah itu ia mendidik anaknya sebagai bentuk tanggung jawabnya patut juga
ditiru oleh para orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak
menurut tafsir Ibnu Katsir antara lain:

1. Tanggung Jawab Pendidikan Aqidah Tauhid
Istilah aqidah berasal dari kata „aqada (ikatan atau simpul). Sedangkan
secara istilah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh
manusia berdasarkan fitrah, akal dan wahyu, kemudian dipatrikan dalam hati,
diyakini keshahihannya (kebenarannya) dan ditolak kebenaran selainnya.11
perintah

meng-Esakan

Tuhan

dibarengi

dengan

larangan

mempersekutukan Allah. Sebagaimana Luqman berpesan kepada anaknya:
9

Ibid, hlm. 409.
Al-Imam Abul Fida, Ibid., hlm. 174.
11
Imam Syafe‟i, dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet., III, 2014), hlm. 97.
10
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Terjemahnya

:

Hai

anakku, janganlah kamu mempersekutukan

Allah,

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar
kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 13).12

Ibnu

Katsir

menjelaskan

dalam

ayat

ini

bahwa

perbuatan

mempersekutukan Allah adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Imam
Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah
menceritakan kepada kami Jarir, dari Al-A‟masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari
Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya











Terjemahnya : orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman
mereka dengan kezaliman (syirik), (Q.S. Al-An‟am : 82)13

Hal itu membuat para sahabat Nabi SAW., merasa berat dan mereka
berkata, “ siapakah diantara kita yang tidak mencampuri imannya dengan
perbuatan zalim (dosa) “. Kemudian Rasulullah SAW., menjelaskan maksud dari
nasihat Luqman pada ayat 13.14
Anak yang telah memperoleh keimanan dan telah tertanam rasa keimanan
itu secara mendalam, maka tindakannya akan selalu terkontrol sehingga tidak
terjerumus kepada perbuatan yang negatif. Pendidikan keimanan penting
diberikan kepada anak sejak dini.15
Luqman memberi pengajaran kepada anaknya tentang adanya pengawasan
Allah:
12

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an…, hlm. 412.
Ibid., hlm. 138.
14
Al-imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 176.
15
Popi Sopiatin dan Sohari Sahrani, Psikologi Belajar dalam Perspektif Islam, (Bogor:
Ghalia Indonesia, Cet., I, 2011), hlm. 114.
13
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Terjemahnya: (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit
atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya
(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha
mengetahui. (Q.S. Luqman: 16).16
Selain mengajarkan kepada anak untuk tidak mempersekutukan Allah,
orang tua juga perlu menanamkan ke dalam diri anak tentang adanya pengawasan
Allah terhadap segala perbuatan yang dilakukan.
Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya bahwa perbuatan aniaya atau dosa
sekecil apapun walau seberat biji sawi, maka Allah pasti akan menghadirkannya
pada hari kiamat. Dan bagi siapa yang amal perbuatannya baik, maka baik pula
balasannya. Sebaliknya bagi siapa yang amal perbuatannya buruk, maka buruk
pula balasannya.17
Firman Allah SWT :





















 
Terjemahnya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun,
niscaya Dia akan melihat (balasan)nya dan Barangsiapa yang

16

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an…, hlm.412.
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 181-182.
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mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya Dia akan
melihat (balasan)nya pula. (Q.S Az-Zalzalah : 7-8).18

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan keburukan seberat zarrah
walaupun zarrah itu berada di tempat yang terlindungi dan tertutup rapat
sekalipun, sesungguhnya Allah pasti akan mendatangkannya dan membalasinya.
Karena tidak ada sesuatupun yang luput dari pengawasan Allah SWT., dan Allah
akan memperlihatkan dan menampakkannya berkat pengetahuan-Nya yang Maha
halus.19
2. Tanggung Jawab Pendidikan Syari’at
kata syari‟at dalam bahasa Arab berasal dari kata syari’, secara harfiah
berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Selain akidah (pegangan
hidup), dan akhlak (sikap hidup), syari‟at adalah salah satu bagian agama Islam.
Syari‟at adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti
oleh orang Islam, baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam
berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.20

a. Shalat
Secara etimologi, shalat berarti do‟a. Sedang secara terminologis shalat
merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang terdiri dari gerakan-gerakan dan
ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam
dengan syarat dan rukun tertentu.21
Luqman berkata kepada anaknya:

   
Terjemahnya: Hai anakku, dirikanlah shalat

18

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an…, hlm. 599.
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm.182-183.
20
H. Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, Cet., XIII, 2015), hlm. 235-236.
21
Imam Syafe‟i, Ibid., hlm. 126.
19
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Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mengerjakan shalat sesuai dengan batasanbatasannya, fardu-fardunya dan waktu-waktunya.22
Membimbing anak untuk mengerjakan ibadah shalat hendaklah orang tua
selalu mengawasi dan mengajarkan kepada anak bagaimana tata cara shalat yang
baik sesuai dengan batasannya, fardunya dan waktu pengerjaannya. Dan ini sangat
baik jika orang tua mengajarkan kepada anak sejak dini agar anak terbiasa dan
tidak merasa berat melaksanakannya saat sudah menginjak usia baligh.
Shalat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan kepada Nabi
SAW. Banyak alasan mengapa shalat begitu penting. Shalat merupakan langkah
permulaan dalam mencapai kemajuan rohani. Shalat menjauhkan manusia dari
kejahatan, sehingga memungkinkan dapat mencapai kesempurnaan.23

b. Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Setelah Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk menegakkan shalat
sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT., kemudian Luqman menyuruh
kepada anaknya agar menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka
dari perbuatan yang mungkar. Sebagaimana dalam firman-Nya:





  
Terjemahnya: dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah
(mereka) dari perbuatan yang mungkar. (Luqman: 17).24
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mengerjakan amar ma‟ruf nahi munkar
sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.25 Mengerjakan amar ma‟ruf nahi
munkar haruslah dimulai dari diri sendiri sebelum menyeru kepada orang lain
untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.
c. Sabar

22

Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 184.
Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam, Arah Baru Perkembangan Ilmu dan
Kepribadian di Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet., II, 2012), hlm. 131.
24
Departemen Agama, al-Qur’an…, hlm. 412.
25
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 184.
23
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Luqman berkata kepada anaknya agar bersabar dari segala macam
kesulitan yang dihadapi setelah sebelumnya menyuruh anaknya agar mengerjakan
amar ma‟ruf nahi munkar.






 

Terjemahnya: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu (Luqman:
17).26

Luqman menasehati anaknya untuk bersabar dalam menjalankan perintah
mengerjakan amar ma‟ruf nahi munkar. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam
melakukan amar ma‟ruf nahi munkar, kita pasti akan beroleh gangguan dan
perlakuan yang menyakitkan. Karena itulah kita harus bersabar terhadap
gangguan itu.27
Orang tua harus dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anakanak-anaknya secara praktis dalam menyikapi problem dan kesulitan. Kepada
anak-anak, orang tua harus menasehati agar tidak mudah berputus asa menghadapi
segala macam kesulitan, tetapi harus selalu berdo‟a kepada Allah agar diberi jalan
keluar yang baik. Dengan cara semacam ini, orang tua dapat melapangkan hati
anaknya sehingga pikiran mereka tidak buntu, sekaligus mendidik mereka
mencari alternatif yang baik dalam memecahkan masalah dengan pikiran yang
jernih dan hati lapang.28
Kesabaran merupakan tonggak keberhasilan dan juga keselamatan. Sebab
dengan kesabaran kita akan mampu melewati ujian-ujian yang datang
menghampiri. Sabar dalam menghadapi rintangan maupun segala macam cobaan
akan membuat seseorang mencapai derajat mulia.










26

Departmen Agama, al-Qur’an…, hlm. 412.
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 184.
28
Muhammad Thalib, Praktik Rasulullah Mendidik Anak. (Jakarta: Pro-U Media, 2008)
hlm. 207.
27
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Terjemahnya: Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang
diwajibkan (oleh Allah). (Luqman: 17).29

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa bersikap sabar dalam
menghadapi gangguan manusia benar-benar merupakan hal yang diwajibkan oleh
Allah SWT.30
Memang dalam menghadapi berbagai kesulitan dan gangguan, tidak ada
cara lain yang bisa dilakukan selain mengahadapinya dengan kesabaran.
3. Tanggung Jawab Pendidikan Akhlak
Secara bahasa akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata dasar khuluqun
yang berarti perangai, tabiat dan adat. Al-Ghazali dalam kitabnya ihya’ ulum alDin menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang
daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan.31
Akhlak dalam agama Islam bukan sekedar persoalan baik atau tidak baik,
terpuji atau tercela saja, tetapi memiliki tanggung jawab spiritual (ilahiah).
Membangun akhlak yang mulia merupakan kewajiban setiap muslim, dan setiap
kewajiban itu bernilai ibadah.32
a. Akhlak Kepada Orang Lain
1. Tidak Memalingkan Muka Saat di Ajak Berbicara
Memalingkan muka saat berbicara dengan orang lain merupakan prilaku
yang sangat tidak terpuji dan menandakan sifat orang yang tinggi hati. Saat
berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita menghadapkan muka kita kepada
orang yang sedang di ajak bicara agar tidak terkesan merendahkan.
Sebagaimana firman Allah SWT:

   

29

Departemen Agama…, hlm. 412.
Al-Imam Abul Fida,Tafsir…, hlm. 185.
31
Muhammad Alim, Ibid., hlm. 151.
32
Imam Syafe‟i, dkk, Pendidikan…, hlm. 139-140.
30
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Terjemahnya: dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena
sombong). (Luqman: 18).33

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa janganlah memalingkan
muka saat mereka berbicara karena meremehkan dan bersikap sombong kepada
mereka. Akan tetapi bersikap lemah lembutlah dan cerahkanlah wajahmu dalam
menghadapi mereka. Ibnu Jarir berkata bahwa kata As-Sa‟ru ialah suatu penyakit
yang bersarang di leher dan bagian kepala unta, yang mengumpamakan sikap
orang takabur. 34
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan berinteraksi dengan orang
lain. Saat berinteraksi itulah kita harus menjaga sikap dan adab kita dan tidak
meremehkan apalagi bersikap sombong. Tetapi bersikap lemah lembut dan
menampakkan wajah yang berseri.
2. Tidak Bersikap Takabur
Takabur berarti merasa dan mengaku dirinya lebih dari orang lain. Sifat ini
akan memunculkan anggapan bahwa orang lain lebih rendah dari dirinya, dan dia
tidak peduli apakah itu berdasarkan kenyataan atau tidak. Hal ini tentu berbahaya
dan justru akan merugikan diri sendiri.35
Allah SWT., berfirman:

    
Terjemahnya: dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
(Luqman:18).36

Berjalan jangan dengan sikap yang angkuh. Ibnu Katsir menjelaskan yakni
dengan langkah yang angkuh, sombong dan takabur.37

33

Departemen Agama…, hlm. 412.
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm.185.
35
H. Didiek Ahmad Supadie, dkk, Pengantar Studi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, Cet., II, 2012), hlm. 227.
36
Departemen Agama…, hlm. 412.
37
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 187.
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Seorang yang beriman pasti akan menjaga setiap perbuatan dan akhlaknya
termasuk dalam hal berjalan. Berjalan dengan sikap yang angkuh merupakan hal
yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam firman berikutnya:

     

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
lagi membanggakan diri. (Luqman: 18).38

Yakni orang yang sombong dan merasa bangga dengan dirinya terhadap
orang lain.39 Dalam ayat yang lain disebutkan hal yang semakna yaitu:

     
    
   
Terjemahnya: dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,
karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi
dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (Al-Isra:
37).40

b. Akhlak Kepada Diri Sendiri
1. Berjalan Dengan Sederhana
Mendidik anak dengan akhlak yang baik merupakan salah satu kewajiban
orang tua. Tidak hanya mengajari anak bagaimana berprilaku baik terhadap orang
lain, tetapi orang tua juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana berakhlak
yang baik terhadap diri sendiri. Sebagaimana nasehat Luqman kepada anaknya:

  
Terjemahnya: dan sederhanalah kamu dalam berjalan. (Luqman: 19).

38

Departemen Agama…, hlm. 412.
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm.187.
40
Departemen Agama…, hlm. 285.
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Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berjalanlah dengan langkah yang biasa dan
wajar, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, melainkan pertengahan diantara
keduanya.41
2. Melunakkan Suara.
Salah satu sikap seorang muslim yang menandakan akhlak yang baik yakni
dengan melunakkan suaranya ketika berbicara. Hal ini penting dijelaskan oleh
orang tua kepada anaknya. Ketika berbicara jangan dengan suara yang keras.
Sebagaimana firman Allah SWT:

   
Terjemahnya: dan lunakkanlah suaramu. (Luqman: 19).42

Ibnu Katsir menjelaskan yakni janganlah berlebihan dalam berbicara,
jangan pula mengeraskan suara terhadap hal yang tidak ada faedahnya. Berbicara
dengan suara yang keras merupakan akhlak yang buruk dan di benci oleh Allah
Swt.43 sebagaimana dijelaskan dalam firman berikutnya:

   

Terjemahnya: Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
(Luqman: 19).44

Mujahid dan lainnya mengatakan, sesungguhnya suara yang paling buruk
ialah suara keledai yakni suara yang keras berlebihan itu diserupakan dengan
suara keledai dalam hal keras dan nada tingginya. Selain itu suara tersebut tidak
disukai Allah SWT.45
Imam Nasa‟i dalam tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada
kami Qutaibah ibnu Sa‟id, telah menceritakan kepada kami Al-Laiis, dari Ja‟far

41

Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 188.
Departemen Agama..., hlm. 412.
43
Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 188.
42

44
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Al-Imam Abul Fida, Tafsir…, hlm. 189.
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ibnu Rabi‟ah, dari Al-A‟raj, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW., yang telah
bersabda:
Apabila kalian mendengar suara kokokan ayam jago, maka mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Dan apabila kalian mendengar
suara lengkingan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah
dari gangguan setan, karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat
setan.
E. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua
Disamping adanya tanggung jawab orang tua kepada anaknya begitupun
anak mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap orang tuanya. Apalagi
orang tua yang sudah merawat dan membesarkan kita dengan penuh ketulusan
dan kasih sayangnya yang besar.
Tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang setelah anugerah
Allah, kecuali anugerah orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu Allah SWT.,
mensejajarkan hak kedua orang tua dengan hak-Nya dan syukur kepada orang tua
dengan syukur kepada-Nya. Allah SWT., mewasiatkan agar selalu berbuat baik
kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada-Nya.46
1. Berbuat Baik Kepada Orang Tua
Seorang anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
karena kepayahan orang tua yang telah merawat dan mendidiknya sewaktu ia
dilahirkan sampai ia dewasa.
Allah SWT., berfirman:







   
Terjemahnya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan
lemah yang bertambah- tambah. (Luqman: 14).47
46

Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial; Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat,
(Jakarta: Qisthi Press, Cet., I, 2007), hlm. 234.
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Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan al-wahn ialah penderitaan
mengandung anak. Menurut Qatadah ialah kepayahan yang berlebih-lebihan
sedangkan menurut Ata Al-Khurrasani ialah lemah yang bertambah-tambah.48
Seorang anak tidak akan mampu untuk membalas semua jasa kedua orang
tuanya, karena apapun yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya tidak
akan sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh keduanya. Apalagi bagi
seorang ibu yang sudah mengandungnya selama 9 bulan dan masih harus merawat
dan menyusuinya selama 2 tahun. Sebagaimana Firman-Nya:

  
Terjemahnya: dan menyapihnya dalam dua tahun. (Luqman : 14).49
Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan seorang ibu dalam mengasuh
anaknya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jerih payah ibu dan penderitaannya
dalam mendidik dan mengasuh anaknya membuat ibu selalu terjaga sepanjang
siang dan malam. Hal itu untuk mengingatkan anak akan kebaikan ibunya
terhadapnya.50
Begitu besar pengorbanan orang tua terhadap anaknya, sehingga seorang
ibu rela tetap terjaga siang dan malam demi untuk menjaga anak-anaknya. Untuk
itulah seorang anak wajib berbuat baik kepada keduanya dengan kebaikan berupa
apapun yakni dalam ucapan, perbuatan, harta maupun mendo‟akan mereka.
Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:







  
Terjemahnya: dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
(Q.S Al-Isra‟: 24).51
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Mendo‟akan orang tua merupakan salah satu bentuk kasih sayang anak
terhadap orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Sebab tidak akan mampu
seorang anak membalas semua jasa-jasa keduanya dan berterima kasih kepada
mereka selain mendo‟akan mereka saat mereka hidup dan setelah mereka
meninggal.
Beberapa contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua diantaranya:
a. Berkata dan bertutur kata yang sopan, lemah lembut serta
menyenangkan hati orang tua.
b. Merendah diri apabila berhadapan dengan orang tua. Jangan menatap
tajam, apalagi sampai melotot. Apabila orang tua sedang duduk di
bawah maka kitapun harus duduk di bawah.
c. Berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan orang tua.52
Kemudian seorang anak perlu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua
orang tuanya atas kebaikan-kebaikan keduanya terhadapnya. Sebagaimana Allah
SWT., berfirman:












Terjemahnya:

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu,
hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqman: 14).53

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah akan membalas dengan
pahala yang berlimpah bagi orang yang bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua
orang tuanya.54
2. Taat Kepada Orang Tua
seorang anak wajib patuh dan taat kepada orang tuanya terhadap yang
dikatakan maupun yang diperintahkan kepadanya. Tidak menyakiti hati keduanya
apalagi membentak dan membangkang perintahnya.
52
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Berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang paling baik,
pengorbanan yang paling mulia dan paling dicintai Allah. Perilaku baik ini
merupakan faktor terbesar didapatkannya pahala dan dihapuskannya dosa. Ia juga
merupakan jalan terdekat untuk mencapai keridhaan Allah dan surga-Nya. Bahkan
Allah telah menjadikan keridhaan-Nya terletak pada keridhaan orang tua.55
Taat kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan memang sangat
dianjurkan. Bahkan seorang anak harus terlebih dulu memenuhi panggilan orang
tuanya disaat akan melaksanakan ibadah sunnah. Karena memenuhi panggilan
orang tua merupakan kewajiban. Akan tetapi tidak ada ketaatan kepada keduanya
dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya:









     
   
Terjemahnya: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan
Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, (Luqman: 15).56

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jangan mengikuti ajakan keduanya apabila
mereka menginginkan agar kamu mau mengikuti ajaran mereka (selain Islam).
Tetapi jangan sampai hal tersebut menghambat kita untuk berbuat baik kepada
keduanya selama di dunia.57
Ketaatan kepada kedua orang tua tidak diwajibkan jika keduanya memaksa
untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ketaatan hanya diwajibkan selama perintah
itu mengarah kepada kebaikan. Akan tetapi seorang anak harus tetap mempergauli
orang tuanya dengan baik sekalipun mereka memaksa untuk menyekutukan Allah.
Taat kepada mereka hanya untuk kepentingan di dunia saja.
Menyangkut dengan ayat ini, Imam Tabrani mengatakan di dalam kitabul
‘Isyarh-nya bahwa ada seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ketika ia
55
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masuk Islam, ibunya berkata kepadanya, “ Hai Sa‟ad, mengapa engkau berubah
pendirian? Kamu harus tinggalkan agama barumu itu (Islam) atau aku tidak akan
minum dan makan hingga mati, maka kamu akan dicela karena apa yang telah aku
lakukan itu, dan orang-orang akan menyerumu dengan panggilan, „ Hai pembunuh
Ibunya! “ maka aku menjawab, “ jangan engkau lakukan itu ibu, karena
sesungguhnya aku tidak akan meningglkan agamaku karena sesuatu.
Maka ibuku tinggal selama sehari semalam tanpa mau makan, dan pada
pagi harinya ia kelihatan lemas. Lalu ibuku tinggal sehari semalam lagi tanpa
makan, kemudian pada pagi harinya kelihatan bertambah lemas. Dan ibuku
tinggal sehari semalam lagi tanpa makan, lalu pada pagi harinya ia kelihatan
sangat lemah. Setelah kulihat keadaan demikian, maka aku berkata,” Hai ibu,
perlu engkau ketahui, demi Allah, seandainya engkau mempunyai seratus jiwa,
lalu satu persatu keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan agamaku
karena sesuatu. Dan jika engkau tidak ingin makan, silahkan tidak usah makan.
Dan jika engkau ingin makan silahkan makan saja. “ akhirnya ibuku mau
makan.58
Kemudian Allah SWT., berfirman:

   
    







Terjemahnya:

dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian
hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman: 15).59

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mengikuti jalan orang-orang yang
beriman.60
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Allah pasti akan melimpahkan pahala yang besar bagi siapa saja yang
berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Selalu mendo‟akan mereka, berbuat
baik kepada keduanya dan tidak menyakiti hati keduanya serta tidak membentak
dan membangkang terhadap perintahnya.
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
MENURUT SURAT LUQMAN AYAT 12-19
DALAM TAFSIR IBNU KATSIR

A. Aspek-aspek Pendidikan Dalam Surat Luqman Menurut Tafsir Ibnu
Katsir
Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT., kepada kedua orang tua
yang bukan hanya menjadi perhiasan bagi keduanya, tetapi anak juga merupakan
tanggung jawab terbesar yang harus dirawat dan dididik.
Islam sudah banyak memberikan tuntunan kepada keluarga muslim
bagaimana membina dan mendidik keluarganya, terutama dalam mendidik anakanaknya. Salah satu contohnya dilihat dari firman Allah SWT., yang terdapat
dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:






































   
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)1

Ayat ini menegaskan kepada setiap orang yang beriman agar menjaga
dirinya dan keluarganya dari bahaya siksa api neraka. Dalam hal ini, orang tua
perlu mendidik anak-anaknya dan menjaga mereka dari segala perilaku buruk dan
tercela yang dapat menjerumuskan mereka kedalam neraka. Penegasan ini tentu
tidak dapat diabaikan oleh orang tua, sebab ini merupakan tanggung jawab yang
wajib ditunaikan dalam mengemban amanah yang telah Allah berikan.
58

Dalam pendidikan Islam, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak
dimulai jauh sebelum anak dilahirkan yakni dengan memilih pasangan hidup
yang sesuai dalam arti baik agamanya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi
Saw:

“Wanita itu dinikahi

karena empat

perkara,

karena hartanya,

keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka dahulukanlah wanita
yang memiliki agama yang bagus, niscaya engkau akan beruntung.” (HR.
Bukhari dan Muslim).
Menurut Ahmad Tafsir, memilih pasangan hidup karena agamanya
merupakan kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.2 Memang untuk mencapai
kebahagiaan belum tentu didapat dari aspek kecantikan, harta maupun keturunan,
akan tetapi kebahagiaan yang hakiki hanya didapat dari baiknya agama seseorang.
Apalagi dalam mendidik anak, seorang ibu haruslah seorang yang dapat menjaga
dan mendidik anaknya dengan baik karena ibu merupakan madrasah pertama bagi
anak-anaknya. Ibulah yang menyusui, merawat dan memberi kasih sayang dan
selalu dekat dengan anak-anaknya. Tetapi bukan berarti hanya seorang ibu saja
yang mempunyai tanggung jawab dalam mendidik anak. Seorang ayah pun
1

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, Cet., V, 2005), hlm.560.
2
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, Cet., VII, 2007), hlm. 165.
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haruslah seorang yang baik dan bijaksana, karena ayah juga memegang peranan
penting dalam pendidikan anak-anaknya.
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanggung jawab
orang tua terhadap anaknya merupakan tanggung jawab yang tidak dapat
diabaikan sama sekali, karena sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.
Begitupun yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim dalam mendidik anak-anaknya.
Berdasar pada ayat 12 dalam surat Luqman bahwa Allah Swt.,
melimpahkan hikmah kepadanya dan dengan hikmah itu ia mendidik anakanaknya sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Swt. Kata syukur terambil
dari kata syukr yang bermakna pujian atas kebaikan, yakni bersyukur kepada
Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahi. Salah satu nikmat yang telah
Allah berikan bagi kedua orang tua adalah keturunan, yakni dengan adanya anakanak sebagai penyenang hati bagi keduanya. Dan sudah seharusnya orang tua
bersyukur atas nikmat itu dengan cara memfungsikannya sebagaimana tujuan
dianugerahi nikmat itu.
Seseorang yang bersyukur maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Menurut Ibnu Katsir bahwa barang siapa bersyukur maka pahalanya kembali
kepada pelakunya.3 Artinya apabila orang tua bersyukur dan dengan rasa syukur
itu ia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan
sehari-hari, maka sudah pasti nilai-nilai kebaikan yang sudah sejak dini
ditanamkan dalam diri anak akan mendatangkan kebaikan pula untuk diri mereka
sendiri.
1. Pendidikan Aqidah
Kaidah pendidikan yang pertama diberikan Luqman kepada anaknya
adalah peletakan pondasi dasar yaitu penanaman ke-Esaan Allah Swt. Seperti
dalam firman-Nya:

   




3
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Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezaliman yang besar". (qs. Luqman: 13).4

Tauhid merupakan pusat segala usaha dan tujuan dalam setiap amal dan
perbuatan. Orang tua perlu memberikan pendididkan kepada anak-anaknya
tentang apa yang dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Pendidikan
itu harus dimulai dari pendidikan aqidah dan menjauhkannya dari perbuatan
menyekutukan Allah (syirik). Sebagaimana luqman yang telah menasehati
anaknya agar tidak menyekutukan Allah karena perbuatan itu merupakan
kezaliman yang besar. Ibnu Katsir Berkata bahwa perbuatan menyekutukan Allah
merupakan perbuatan aniaya yang paling besar.5
Berdasarkan perkataan Ibnu Katsir, Jelas menunjukkan

bahwa

mempersekutukan Allah (syirik) merupakan sesuatu yang tidak seharusnya
dilakukan oleh setiap muslim, sebab dengan mempersekutukan Allah dia telah
berbuat aniaya yang paling besar terhadap dirinya sendiri. Manusia merupakan
makhluk yang diciptakan Allah dengan berbagai kemuliaannya dan tidak
sepantasnya menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah darinya.
Allah Swt., telah menundukkan alam ini untuk kepentingan makhluknya yang
bernama manusia. Dan sudah seharusnya manusia lah yang harus menguasai alam
bukan sebaliknya, karena jika demikian maka manusia itu telah melakukan
kezaliman yang besar terhadap Allah dan terhadap dirinya sendiri. Untuk itu
orang tua perlu menanamkan pemahaman yang kuat ke dalam diri Anak tentang
apa itu syirik dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari syirik itu sendiri.

4

Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 412.
Al-Imam Abul Fida, Ibid, hlm. 176.

5

62

Syirik bukan hanya terbatas pada penyembahan kepada selain Allah yang
termasuk dalam syirik besar, akan tetapi syirik adalah merupakan segala macam
bentuk perbuatan yang dapat menjadi perantara kepada syirik yang besar.6
a. Pengawasan Allah
Pendidikan aqidah yang ditanamkan Luqman kepada anaknya dibarengi
dengan pendidikan terhadap pengawasan Allah yang merupakan bentuk dari
keimanan seorang hamba. Seorang yang apabila tertanam dalam dirinya iman
yang kuat, akan membuatnya berhati-hati pada setiap perbuatannya dan menjauhi
segala perbuatan yang buruk. Allah Swt., berfirman:


























   












  
Terjemahnya: (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di
langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya
(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha
mengetahui. (QS. Luqman: 16).7

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa

Allah akan mendatangkan

balasan baik maupun buruk walau perbuatan itu hanya sebesar biji sawi sekalipun
dan akan dihadirkan pada hari kiamat, dan tidak ada sesuatupun yang
tersembunyi bagi Allah.8
Ayat ini juga menggambarkan adanya daya intelektual anak terhadap
keberadaan sang pencipta dan menyadari bahwa Allah selalu mengetahui sesuatu
6
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yang tampak maupun yang tidak tampak dan selalu mengawasi hamba-hambaNya setiap saat pada berbagai macam kondisi.
Seorang muslim harus berkeyakinan bahwa memang tak ada satupun
perbuatan yang bisa disembunyikan dari Allah. Dialah yang menciptakan Jagat
raya ini beserta isinya dan Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi
dalam lipatan hati manusia. Penanaman aqidah dan pengawasan Allah ini sangat
penting diberikan kepada anak, agar tertanam dalam dirinya bahwa keyakinan
kepada Allah harus selalu dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan
mulia. Orang yang berilmu adalah orang yang merasa takut kepada Allah, selalu
merasa diawasi pada setiap perbuatan yang dilakukan sehingga membawanya
kepada semua kebaikan dan terhindar dari keburukan.
Menanamkan tauhid dan rasa diawasi oleh Allah pada anak bukan berarti
disampaikan orang tua secara teori saja agar mereka memahami dengan baik,
akan tetapi diperlukan motivasi, dorongan dan juga sentuhan hati agar anak dapat
melakukan apa yang diserukan oleh agama. Seperti yang dilakukan oleh Luqman
al-Hakim saat menasehati anaknya. Luqman mengawali nasehatnya dengan
menggunakan sebutan “ya Bunayya” yang menggambarkan rasa kasih sayang
yang besar terhadap anaknya dalam memberikan pendidikan agama.
Fungsi Aqidah:
1). Mengubah perilaku
Orang yang beriman akan mengubah sifat egoistis dan pemenuhan
syahwat menjadi kebalikannya, artinya menjadi amal shaleh yang
berguna bagi masyarakat, menyebarkan cinta kasih dan kedamaian
diantara individu dan golongan bahkan diantara bangsa.9
2). Teguh dalam pendirian
Seorang muslim yang dalam dirinya tertanam aqidah yang kuat tidak
akan mudah terpengaruh oleh berbagai macam godaan yang dapat
9

Abdul Aziz Al’Arusi, Menuju Islam Yang Benar, (Semarang: Dina Utama, Cet., I,
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membuatnya jatuh kedalam keburukan. Misalnya menukarkan iman
untuk kesenangan duniawi.
3). Membentengi diri dari hawa nafsu
Aqidah dan iman yang sempurna dapat ditandai dengan sejauh mana
seseorang dapat menghindari diri dari memperturutkan hawa
nafsunya.
Kedudukan orang tua dalam pendidikan Islam dinilai sangat penting dan
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Sebab tugas orang tua
sebagai pendidik kodrati, adalah sebagai peletak dasar-dasar ketauhidan dalam
diri anak-anak mereka.10
b. Syukur
Pendidikan syukur merupakan salah satu pendidikan yang tidak kalah
penting harus ditanamkan pada diri anak, karena merupakan cermin keimanan
seseorang dalam beraqidah. Kata syukur secara bahasa mempunyai arti pujian dan
secara istilah yaitu mentasarufkan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh
Allah sesuai dengan fungsinya.11
Pendidikan syukur dijelaskan dalam surah luqman ayat 12 dan 14 agar
manusia senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah
dilimpahkan-Nya kepada kita. Seseorang yang bersyukur tentu tidak akan
mengeluh atas kekurangan dirinya dan akan selalu merasa cukup atas apa yang
diberikan padanya. Munculnya syukur karena adanya keridho’an dan cinta
kepada sang pencipta yakni terhadap Allah Swt.
Seorang yang bersyukur terhadap nikmat Allah tidak hanya dilakukan
dengan ucapan lisan, akan tetapi harus diikuti hati dan anggota badan. Saat di
lisan mengucapkan hamdallah kepada sang pemberi nikmat, hati pun harus
meyakini dan mengakui bahwa memang segala nikmat yang diterima hanya
datang dari sang pemberi nikmat yakni Allah Swt., dan bukan dari selain Allah.
Kemudian mensyukuri nikmat di ikuti anggota badan yakni dengan mentaati
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segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dan menggunakan nikmat itu sesuai
dengan ajaran agama yang tentunya di ridhoi Allah Swt.
2. Pendidikan Syari’at
pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab yang besar yang dipikulkan
oleh kedua orang tua. Mendidik anak merupakan bentuk ketaatan kepada Allah
Swt., karena menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Kaidah kedua
dalam pendidikan yang diberikan Luqman adalah pilar-pilar pendidikan. Luqman
memerintahkan kepada anaknya agar menunaikan shalat, amar ma’ruf nahi
munkar dan sabar.




















    
  
Terjemahnya:

Hai anakku, dirikanlah

shalat

dan suruhlah (manusia)

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang
diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqman: 17)12

a. Shalat
shalat dalam Islam memiliki kedudukan yang tidak ditandingi oleh ibadah
manapun, ia merupakan tiang agama dan tidak dapat ditegakkan terkecuali
dengan shalat.13 Shalat merupakan komunikasi seorang hamba dengan
penciptanya sekaligus sebagai pilar utama dalam berakidah tauhid. Seperti
dijelaskan dalam firman Allah bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah
kepada-Nya.
12
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Terjemahnya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. Az-Dzariyat: 56).14

Ini berarti shalat merupakan ketentuan dan kewajiban bagi setiap muslim
untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang tua perlu menekankan pendidikan
ini kepada anak-anaknya namun harus terlebih dahulu diberikan contoh dan
teladan yang baik dari orang tua agar dapat ditiru anak
Dalam memberikan bimbingan kepada anak agar menunaikan shalat, ada
baiknya apabila anak dituntun dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ini
dimaksudkan agar anak merasa diperhatikan dan mau untuk diajak menunaikan
kewajiban shalat. Namun pada hakikatnya tidak mudah bagi orang tua mengajak
anak untuk melakukannya, karena pada dasarnya orang tua memerlukan
kesabaran membimbing anaknya secara terus menerus agar anak terbiasa
melakukannya.
Mengajarkan shalat haruslah sesuai dengan bimbingan yang telah
dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Ibnu Katsir mengatakan bahwa
shalat yang dikerjakan harus sesuai dengan batasan-batasanya, fardhunya dan
waktunya.15 Penekanan pendidikan ini perlu dibarengi dengan pemberian
pengertian bahwa shalat adalah tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan,
karena apabila ditinggalkan akan membuat pondasi keimanan seseorang menjadi
runtuh. Dan tegaskan pula kepada anak bahwa amalan yang pertama akan dihisab
pada hari kiamat adalah shalat, jika demikian maka akan timbul dalam diri anak
kesadaran diri untuk melaksanakannya.
Seseorang yang berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah akan selalu
mengerjakan perintah-perintah yang telah dianjurkan dalam agama. Terutama
menyangkut ibadah langsung kepada Allah Swt. Dan bagi siapa yang
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meninggalkan perintah shalat maka ia termasuk orang yang kufur. Sebagaimana
Rasulullah Saw., bersabda:
“ Antara hamba dan kufur adalah meninggalkan shalat. (HR. AtTurmudzi).16
Shalat bisa menjadi sarana untuk menyucikan diri karena seluruh isi shalat
adalah do’a. do’a merupakan bentuk komunikasi hamba dengan Tuhannya. Dan
kedekatan seseorang bisa di ukur dari kualitas dan kuantitas komunikasi. Shalat
yang benar dan penuh penghayatan juga akan membersihkan diri kita dari sifatsifat yang buruk seperti putus asa, gelisah, keluh kesah dan kikir. 17
b. Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Anak adalah generasi bagi masa depan umat. Selain anak sebagai harapan
kebaikan bagi kedua orang tuanya, ia juga merupakan harapan bagi suatu umat
dimana ia dituntut untuk membawa kebaikan bagi sesamanya dengan jalan
mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tuntutan itu jelas
terdapat dalam nasehat Luqman yang mewasiatkan dan memerintahkan kepada
anaknya untuk melaksanakan perintah amar ma’ruf nahi munkar.
Amar ma’ruf adalah bukti cinta seseorang kepada ajaran yang
diyakininya, bukti cinta seseorang kepada umat, bukti dari keinginan yang kuat
untuk menuju keselamatan secara massal. Amar ma’ruf adalah semangat
keagamaan dan jalinan persahabatan antar umat.18
Setiap muslim perlu untuk menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya
atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan bergerak dalam menegakkan
kebenaran. Tanggung jawab ini juga ditegaskan dalam firman Allah berikut:
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Terjemahnya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah.. (QS. Al-Imran: 110).19

Ayat ini memberi penjelasan bahwa setiap muslim mempunyai tanggung
jawab dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Sebagai umat terbaik yang
telah ditunjuk oleh Allah Swt., untuk melaksanakan kewajiban ini maka sudah
seharusnya kita mencegah kemungkaran yang terjadi sesuai dengan kemampuan
dan kesanggupan yang dimiliki.
Seorang yang memerintahkan orang lain untuk beramar ma’ruf nahi
munkar, harus terlebih dahulu diri sendiri melakukannya karena tidak
sepantasnya menyuruh orang lain melakukannya tetapi diri sendiri tidak
mengerjakannya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa mengerjakan amar ma’ruf
nahi munkar cukup dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.
Begitupun bagi orang tua dalam mendidik anaknya mengerjakan amar ma’ruf
nahi munkar harus disesuaikan dengan kemampuan anak dalam mengerjakannya.
Hal-hal kecil yang dapat orang tua tanamkan kepada anak dalam mengerjakannya
adalah:
1. Menasehati teman agar bersikap jujur dan menghindari kebohongan
2. Melarang teman mencaci maki dan menghina orang lain
3. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dan lain-lain.
Perintah amar ma’ruf nahi munkar penting dilakukan untuk menunaikan
fadhilah yang dianjurkan dan digariskan Islam, karena jika sampai perintah amar
ma’ruf nahi munkar ini ditinggalkan maka akan menyebabkan retaknya hubungan
antar sesama manusia dan dapat menimbulkan keguncangan sosial. Dalam salah
satu hadis Nabi dikatakan:
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“Demi Dzat yang diriku di bawah kekuasaan-Nya, sungguh kalian wajib
amar ma‟ruf nahi munkar, atau jika tidak demikian pasti Allah akan
menyiksamu lalu sesudah itu kalian berdo‟a yang tiada diterima / tidak
dikabulkan. (HR. Turmudzi)20
Mendidik anak beramar ma’ruf nahi munkar perlu dilakukan dengan
penuh kesabaran sehingga anak lebih memungkinkan untuk mengikuti ajakannya
dan berpengaruh ke dalam prilakunya dalam kehidupan sehari-hari dan juga
untuk menjaga fitrah mereka. Tujuan dari adanya pelaksanaan amar ma’ruf nahi
munkar ini agar manusia tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai dalam ajaran Islam
dan supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Sabar
Sifat sabar merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat penting
ditumbuhkan dalam diri anak. Karena dalam mengarungi hidup ada saja cobaan
dan rintangan yang menuntutnya untuk bersikap sabar. Orang yang beriman tentu
dalam dirinya memiliki sifat sabar ketika dihadapkan pada cobaan atau sesuatu
yang tidak diharapkan.
Sabar itu ada tiga macam. Ada sabar terhadap ketaatan hingga ditunaikan
ketaatan itu, ada sabar terhadap kemaksiatan sampai kemaksiatan itu dihindari
dan ada kesabaran atas kesulitan hidup sehingga kesulitan itu diterima dengan
hati yang ridha dan tenang. Sabar dalam menunaikan ketaatan misalnya shalat.
Dalam

shalat

sangat

dibutuhkan

menganggapnya sebagai sesuatu

kesabaran

meskipun

banyak

yang

yang ringan. Kemudian sabar dalam

menghindari maksiat. Manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berbuat
maksiat, terlebih di zaman sekarang maksiat telah bermunculan dimana-mana,
dan disinilah peran orang tua dalam memberikan bimbingan dan pendidikan
kepada anak sangat penting.
20
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Sabar selanjutnya yakni sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Sabar
jenis ini banyak macamnya. Salah satunya sabar dalam mengerjakan amar ma’ruf
nahi munkar. Dalam mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar pasti ada saja
gangguan

yang

akan

diterima.

Setelah

Luqman

menasehati

anaknya

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar ia menasehati pula anaknya untuk
bersabar dari cobaan yang diterima akibat dari melaksanakan amar ma’ruf nahi
munkar. Seorang yang beriman akan diuji keimanannya berupa cobaan yang
datang dari manusia karena dalam pelaksanaan kewajiban tersebut tidak semua
orang akan senang menyambutnya.
Ibnu Katsir berkata bahwa dalam mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar
kita pasti akan beroleh gangguan dan perlakuan yang menyakitkan, dan bersikap
sabar benar-benar diwajibkan oleh Allah Swt.21 Di dunia ini manusia tidak akan
terlepas dari dua hal, yakni hal yang menyenangkan dan hal yang menyusahkan.
Namun pada hal yang demikian terdapat ganjaran pahala yang akan diperoleh
bagi siapa saja yang mau bersabar terhadap segala macam ujian dan cobaan itu.
Dalam hal ini Rasulullah Saw., bersabda:

، ان اصابته سرا شكرا، وليس ألحد اال للمؤ مه، ان أ مره كله لخير،عجبا ألمرالمؤمه
 فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر،وكان خير له
“Hebat sekali kepribadian orang mukmin itu karena setiap kejadian yang
menimpanya dianggap baik, hal ini tidak mungkin ada pada pribadi
selain mukmin. Kalau ia memperoleh kenikmatan bersyukur, yang dengan
syukurnya memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dan kalau ia menderita
kesusahan bersabar, yang dengan sabarnya itu menjadi penghibur atau
lebih baik baginya. (HR. Muslim).22
Merujuk pada hadits di atas, maka seorang mukmin yang tertanam dalam
dirinya iman yang kuat kepada Allah akan senantiasa bersabar atas segala cobaan
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yang menimpa, tidak berputus asa dan tidak bersedih karena cobaan itu dan selalu
bersyukur atas nikmat yang diperolehnya.
Di dalam al-Qur’an menjelaskan bahwa kehidupan ini pada dasarnya
dipenuhi dengan kesusahan dan jerih payah yang merupakan ujian bagi orangorang yang beriman. Dan tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk digunakan
dalam kehidupan ini selain dari kesabaran. Banyak keberhasilan-keberhasilan
yang diraih pada umat terdahulu dalam meraih kejayaan disebabkan adanya
kesabaran yang ada dalam diri mereka.
3. Pendidikan Akhlak
Dalam ajaran Islam, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman sebab
iman merupakan pengakuan hati dan akhlak sebagai pantulan iman pada setiap
perilaku dan ucapan. Orang tua memegang peranan penting terhadap pendidikan
akhlak anak agar memiliki kepribadian yang baik sebagaimana yang telah
ditunjukkan dalam al-Qur’an dan al-Hadis.
Begitu pentingnya pendidikan akhlak ini, maka Rasulullah Saw., sendiri
di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tujuan dari pendidikan
akhlak ialah untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Inilah
wasiat Luqman yang diberikan kepada anaknya yang menjadi kaidah ketiga
dalam pendidikan agama. Sebagaimana firman-Nya:

    
     
















   








  
Terjemahnya: 18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri.
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19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara
keledai. (QS. Luqman: 18-19).23
Keutamaan akhlak dan tingkah laku merupakan keimanan yang meresap
ke dalam diri anak. Jika anak dididik sejak dini dengan sifat-sifat terpuji maka ia
akan terbiasa dengan akhlak yang mulia. Luqman menasehati anaknya agar
memiliki akhlak yang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.
Adapun akhlak terhadap orang lain yang terdapat dalam ayat di atas ialah tidak
memalingkan muka terhadap orang lain dan tidak bersikap takabur.
Akhlak ketika berhadapan dengan orang lain harus kita perhatikan, yakni
ketika sedang berbicara dengan lawan bicara janganlah memalingkan muka
terhadap mereka, sebab prilaku seperti itu merupakan suatu sifat yang tercela dan
dapat membuat tersinggung orang yang diajak bicara. Ibnu Katsir menjelaskan
mengenai ayat ini bahwa janganlah palingkan wajahmu dari orang lain ketika
engkau berbicara dengan orang lain atau diajak berbicara. Muliakanlah lawan
bicaramu dan jangan bersifat sombong, akan tetapi bersikap lemah lembutlah dan
ceriakanlah wajahmu dalam menghadapi mereka.24
Menghadapi lawan bicara dengan wajah yang ceria dan lemah lembut
merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Sebab hal itu dapat
mendatangkan kebaikan dan pahala. Sebagaimana terdapat dalam hadis
Rasulullah Saw
: ش ْيئًا َولَ ْو أ َ ْن ت َْلقَى
َ وف
ِ  الَ تَحْ ِق َر َّن ِمنَ ْال َم ْع ُر:س ْو ُل للاِ ص
ُ  قَا َل َر:َع ْن اَبِى دَّر قَال
َ

َ أ َ َخاكَ بِ َوجْ ٍه
ق
ٍ ط ْل
“Dari Abu Dzar dia berkata, Rasulullah Saw bersabda; Janganlah
meremehkan kebaikan sedikitpun juga walau engkau bertemu saudaramu
dengan wajah berseri”. (HR. Muslim).25
Wajah ceria dan berseri akan mudah menarik hati orang lain ketika diajak
kepada kebaikan. Akan tetapi menampakkan wajah yang berseri haruslah
23
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ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Ini penting diperhatikan orang tua
dalam memberikan pendidikan akhlak bagi anak agar selalu memiliki akhlak
terpuji.
Aspek selanjutnya dari akhlak terhadap orang lain yakni menghindari
sikap sombong dan takabur. Orang yang takabur memandang dirinya lebih baik
dari orang lain padahal kenyataannya belum tentu demikian. Menghindari anak
dari sifat ini penting dilakukan orang tua agar terhindar dari sifat suka
membangga-banggakan diri sendiri karena sifat ini dapat mendatangkan kerugian
bagi dirinya sendiri.
Pada hakikatnya manusia diciptakan dari tanah dan tidak sepantasnya bagi
seorang yang beriman menyombongkan diri dan menganggap rendah orang lain.
Meskipun seseorang memiliki harta kekayaan yang banyak , rumah mewah,
pakaian bagus, dan otak yang pintar tapi tetap saja dia tidak pantas untuk bersikap
sombong karena semua yang dimilikinya hanya titipan Allah. Bersikap sombong
tidak akan membuat seseorang dapat menembus bumi. Seperti yang terdapat
dalam firman-Nya:

     








  
Terjemahnya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,
karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus
bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
(QS. Al-Isra’: 37).26

Demikian jelas al-Qur;an menjelaskan tentang orang yang suka bersikap
sombong dan takabur terhadap orang lain, sampai-sampai dikatakan Allah dalam
firman-Nya, bahwa kesombongannya itu dia tidak akan dapat menembus bumi
dan sampai setinggi gunung. Ini menjadi pelajaran penting untuk direnungkan
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betapa manusia sangat kecil dan sangat lemah untuk bisa bersikap sombong
terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya.
Aspek selanjutnya yang ditekankan Luqman kepada anaknya yaitu
bersikap dan berakhlak yang baik terhadap diri sendiri, yakni sederhana dalam
berjalan dan melunakkan suara ketika berbicara. Sederhana dalam berjalan yakni
tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Seperti yang dikatakan Ibnu
Katsir bahwa berjalanlah dengan langkah yang biasa dan wajar.Tidak terlalu
cepat dan tidak terlalu lambat akan tetapi pertengahan antara keduanya.27
Orang tua harus membiasakan anak agar berjalan dengan langkah yang
wajar jangan dengan langkah yang terlalu cepat sehingga terkesan seperti orang
yang sedang tergesa-gesa, dan jangan pula dengan langkah yang terlalu lambat
karena itu akan membuat waktu terbuang dengan sia-sia. Sifat yang tergesa-gesa
dan membuang-buang waktu adalah suatu sifat yang dibenci oleh Allah Swt., dan
akan mendatangkan kerugian bagi orang yang memiliki sifat ini.
Kemudian dalam hal berbicara, sebaiknya jangan dengan suara yang keras
apalagi pada hal-hal yang tidak perlu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan
bahwa janganlah seseorang berbicara dengan berlebihan dan jangan pula
mengeraskan suara terhadap hal yang tidak ada faedahnya.28
Berbicara dengan suara yang keras diserupakan dengan suara keledai
karena bunyi suaranya yang keras dan tinggi merupakan sifat tercela yang dibenci
oleh Allah Swt. Luqman saat menasehati anaknya menggunakan hewan keledai
sebagai alat pendidikan. Menggunakan alat pendidikan yang dikenal anak dalam
kehidupan sehari-hari dapat membuat anak menyerap makna didikan itu secara
utuh.
Mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang lain terlebih kepada
orang tua kita sendiri menandakan akhlak yang buruk dan dilarang dalam agama.
Banyak hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat tidak adanya
kepedulian orang yang bertanggung jawab mendidik akhlak anak-anak mereka
dan cenderung mengabaikannya.
27
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Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan akhlak bagi anak harus
lebih memperhatikan hal ini, mereka harus benar-benar dididik agar berbicara
yang sewajarnya dengan suara yang tidak keras agar tidak disamakan dengan
suara keledai.
Itulah pendidikan Luqman yang diberikan kepada anaknya dari hal yang
paling tinggi yakni penanaman keimanan sampai pada hal yang paling bawah.
Dan cara serta aspek-aspek pendidikan itulah yang mestinya dicontohi oleh para
orang tua dalam mendidik anak-anaknya, supaya mempunyai landasan yang
kokoh dalam menjalani kehidupannya serta menyelamatkan mereka dari bahaya
siksa api neraka.
B. Kewajiban Anak
Seorang anak patut dan wajib berbakti kepada kedua orang tuanya
sebagaiman orang tua yang sudah melahirkan, merawat dan membesarkannya.
Tidak dibenarkan bagi seorang anak untuk mendurhakai kedua orang tuanya,
sebab mendurhakai keduanya merupakan dosa yang sangat besar setelah dosa
syirik.
Kewajiban seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya
merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi sebagaiman yang telah
dijelaskan dalam firman-Nya:
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Terjemahnya: 14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam
Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya
dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang
ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan
aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di
dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman: 14-15).29

Kewajiban itu disebabkan karena orang tualah penyebab anak berada di
dunia ini dan dapat menikmati kehidupan di dunia. Anak yang mendurhakai
kedua orang tuanya berarti dia telah mengingkari nikmat yang telah Allah berikan
kepadanya dan mengingkari kebaikan kedua orang tua terhadapnya.
Begitu besar jasa dan pengorbanan orang tua sehingga Allah Swt.,
mewasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada keduanya terlebih
pada ibu. Mengenai ibu, dia telah bersusah payah mengandung dan melahirkan
serta mendidik dan mengasuh. Susah payah ibu mengandung dan keadaannya
semakin hari semakin lemah dan bertamnbah payah sampai waktu melahirkan
tiba. Setelah melahirkan pun ia mendidik dan merawat dengan segenap
kekuatannya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jerih payah ibu dan penderitaannya
dalam mendidik dan mengasuh anaknya membuat ibu selalu terjaga siang dan
malam. Hal itu untuk mengingatkan kepada anak akan kebaikan ibunya
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terhadapnya.30 Demikian besar pengorbanan ibu terhadap anaknya maka sudah
sepantasnya seorang anak bersyukur dengan berbuat baik kepadanya. Rasulullah
Saw., bersabda dalam salah satu hadisnya:
:

:

Dari Abu Hurairah, dia berkata; “Ya Rasulullah! Kepada siapa saya harus
berbuat baik? “ibumu.” Jawab beliau. Dia bertanya lagi: kemudian siapa?
“ibumu.” Jawab beliau. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? “ibumu.”jawab
beliau. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? “ayahmu.” (HR. Ibnu Majah).31
Mengenai ayah, dia telah mencurahkan seluruh kemampuannya dalam
mencapai kebaikannya untuk perawatan badan dan jiwa anaknya. Ayah yang
telah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya agar mereka
dapat hidup dengan baik. Oleh sebab itu seorang anak harus berterima kasih
kepada kedua orang tua atas jasa mereka. Berbakti kepada kedua orang tua adalah
amalan yang paling utama yang paling dicintai Allah setelah perintah beribadah
kepada-Nya. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dapat berupa
perkataan dan perbuatan yang baik diantaranya:
1. Mempergauli keduanya dengan baik
2. Rendah hati di hadapan kedua orang tua, tidak berkata kasar dan
mengangkat suara di hadapan mereka
3. Mematuhi perintah dan memenuhi kebutuhan mereka saat mereka
membutuhkan
4. Meminta izin kepada mereka atas apa yang hendak kita lakukan
5. Senantiasa mendo’akan kebaikan bagi mereka.
berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan saat mereka
hidup di dunia saja melainkan sampai mereka meninggal, yakni dengan
30
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melakukan amal shaleh, mendo’akan mereka, menyambung tali silaturahim
dengan kerabat-kerabatnya, bersedekah dan membayar hutang-hutang mereka dan
menunaikan wasiatnya.
Allah Swt., memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan
kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah yakni bersyukur atas segala
nikmat yang telah diberikan kepada kita, sedangkan bersyukur kepada ibu bapak
yakni berterima kasih atas jasa-jasa dan kebaikan mereka dalam mengasuh dan
mendidik. Bagi siapa yang berbakti dan berbuat baik kepada keduanya maka dia
akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan
bahwa Allah Swt., akan membalas dengan pahala yang berlimpah bagi orang
yang bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua.32
Kewajiban itu harus tetap dilakukan anak terhadap orang tua sekalipun
kedua orang tuanya kafir. Namun berbakti dan taat kepada mereka harus sesuai
dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam selama mereka tidak mengajak
berbuat maksiat kepada Allah Swt. ,karena tidak ada ketaatan dalam berbuat
maksiat kepada Allah sekalipun mereka adalah orang tua kita. Namun menolak
taat pun harus dengan cara yang baik dan bijaksana agar tidak melukai hati
mereka. Dalam hal ini Ibnu Katsir mengatakan, apabila kedua orang tua
menginginkan agar mengikuti ajaran mereka (selain Islam) maka janganlah
mengikuti keduanya, namun jangan sampai menghalangimu untuk berbuat baik
kepada keduanya selama di dunia.33 Artinya jika kedunya menginginkan untuk
menyekutukan Allah maka anak tidak harus taat kepada mereka dan tetap
memperlakukan keduanya dengan baik. Menolak taat dalam hal menyekutukan
Allah tidak menyebabkan mendapat dosa tetapi jika kita ikuti ajakan itu, maka
kita telah berbuat syirik yang besar dan akibatnya akan mendapat dosa dan
kerugian di dunia dan di akhirat.
Cara Islam dalam memuliakan dan berbuat baik kepada orang tua sudah
sangat jelas digambarkan pada surat Luqman ayat 13 dan 14. Dan seorang anak
harus selalu memperhatikan hal ini agar tidak mendurhakai kedua orang tua dan
32
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selalu mempergauli keduanya dengan baik, karena orang tua mempunyai hak
yang agung untuk ditunaikan seorang anak. Kebaikan-kebaikan yang telah
diberikan kedua orang tua tidak akan sanggup ditebus dengan apapun selain kita
harus berbakti dan berbuat baik kepada mereka dengan cara yang sudah
ditentukan dalam Islam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis paparkan di atas dengan
judul “ Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur’an
Surat Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)” maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Dalam pendidikan Islam, orang tua bertanggung jawab memberikan
pendidikan kepada anak sejak dalam kandungan sampai ia dilahirkan.
Pendidikan anak sebelum kelahiran diberikan jauh yakni dengan
memilihkan calon ibu yang baik. Dan setelah anak lahir pendidikan
yang diberikan orang tua yakni mengazankan, memberi nama yang
baik, aqiqah, mengkhitankan, melaksanaan proses pendidikan sesuai
perkembangan anak, mengajarkan al-Qur’an dan mewasiatkan Islam
kepada anak. Kemudian orang tua juga bertanggung jawab dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan pendidikannya baik itu
pendidikan jasmani maupun pendidikan keimanannya.
2. Tanggung jawab orang tua yang terdapat dalam surat Luqman ayat 1219 menurut tafsir Ibnu Katsir antara lain:
a. tanggung jawab pendidikan aqidah tauhid
aqidah tauhid merupakan pendidikan pertama dan utama yang
perlu ditanamkan orang tua kepada anak, sebab aqidah tauhid
merupakan pusat segala usaha dan tujuan dalam setiap amal dan
perbuatan.
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b. Tanggung jawab pendidikan syari’at
Pendidikan syari’at merupakan kelanjutan dari pendidikan aqidah
tauhid. Pendidikan syari’at menekankan pada hubungan manusia
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dengan Allah sebagai pencipta, manusia dengan sesamanya
maupun dengan lingkungannya. Pendidikan syari’at terdiri dari
shalat, amar ma’ruf nahi munkar dan sabar.
1). Shalat
Shalat

merupakan

komunikasi

seorang

hamba

dengan

penciptanya sekaligus sebagai pilar utama dalam beraidah
tauhid
2). Amar ma’ruf nahi munkar
Perintah melaksanakan amar ma’ru nahi munkar sangat
dianjurkan dalam Islam yakni mengajak manusia kepada
kebaikan dan mencegah dari keburukan.orang yang menyuruh
kepada amar ma’ruf nahi munkar harus terlebih dahulu
mengerjakannya

sebelum

menyuruh

orang

lain

mengerjakannya.
3). Sabar
Sifat sabar merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat
penting ditumbuhkan dalam diri anak. Dalam mengerjakan
amar ma’ruf nahi munkar dibutuhkan kesabaran, sebab dalam
mengerjakan perintah amar ma’ruf nahi munkar pasti kita aan
dihadapkan pada gangguan yang datang dari manusia.
c. Tanggung jawab pendidikan akhlak
Akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman karena keduanya
memiliki kaitan yang sangat erat. Pendidikan akhlak ini meliputi
akhlak kepada orang lain dan akhlak kepada diri sendiri.
3. seorang anak wajib berbuat baik dan patuh kepada kedua orang tuanya
dan dilarang untuk mendurhakai keduanya. Karena mendurhakai kedua
orang tua merupakan dosa yang paling besar. Berbuat baik kepada
kedua orang tua dapat berupa perkataan dan perbuatan yang baik,
yakni: mempergauli keduanya dengan baik, bersikap lemah lembut
terhadap keduanya, merendahkan diri dihadapan keduanya, dll.
Berbuat baik kepada kedua orang tua sangat dianjurkan meski
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keduanya kafir. Dan taat kepada perintah keduanya selama apa yang
diperintahkan tidak bermaksud untuk bermaksiat atau menyekutukan
Allah.
B. Saran-Saran
Dari paparan di atas, maka penulis ingin memberikan saran bagi:
1. Bagi Orang Tua
Dari paparan tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak
menurut al-Qur’an surah Luqman ayat 12-19 (analisis tafsir Ibnu
Katsir) di atas, diharapkan agar orang tua selalu memperhatikan
pendidikan anak-anaknya terutama dalam bidang pendidikan agama.
Mengajarkan akhlak yamg baik kepada anak dalam kehidupan seharihari.
2. Bagi Anak
Selalu berbakti kepada orang tua. Berbuat baik dan taat kepada
mereka. Menjaga kehormatan dan menghindari segala perilaku yang
dapat menyakiti hati mereka.
3. Bagi Peneliti
Semoga bisa menjadi bahan perenungan bagi peneliti sendiri dan dapat
menghayati fungsi orang tua dengan baik. Peneliti menyadari masih
banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, untuk
itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak
demi menyempurnakan skripsi ini.
4. Bagi lembaga pendidikan
Semoga bahasan ini dapat membantu para pendidik untuk lebih
mengutamakan pendidikan agama dan spiritual peserta didik.
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