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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan, tanpa adanya pendidikan 

seorang anak tidak bisa berkembang dengan baik. Pendidikan juga merupakan 

bagian dari upaya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang 

bermakna hingga diperoleh suatu kebahagiaan hidup, baik secara individu 

maupun kelompok (Jalaluddin, 2001:79).  

Pendidikan pada hakikatnya adalah “usaha sadar membudayakan manusia 

atau memanusiakan manusia. Manusia itu sendiri adalah pribadi yang utuh dan 

pribadi yang kompleks sehingga sulit dipelajari secara tuntas” (Sujana, 1989: 1). 

Oleh karena itu, masalah pendidikan tidak akan pernah selesai, sebab hakekat 

manusia itu sendiri selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupannya.  

Pendidikan tetap memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai 

manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk religius. 

Mengingat pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka 

keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya. Unsur 

(peserta didik) manusia yang paling menentukan berhasilnya pendidikan adalah 

individu itu sendiri dan pendidikan, yaitu pendidik (guru). Pendidik-lah ujung 

tombak pendidikan sebab pendidik secara langsung berupaya mempengaruhi, 
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membimbing, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi 

manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlaqul karimah.  

Pendidik (guru)  memengang peran kunci  bagi berlangsungnnya kegiatan 

pendidikan. Tanpa kelas, gedung, peralatan dan sebagainya proses pendidikan 

masih dapat berjalan walaupun dalam keadaan darurat, akan tetapi tanpa guru 

proses pendidikan hampir tidak mungkin dapat berjalan (Nata, 2001:1).  

Menurut Al-Ghazali, pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, 

meningkatkan, menyempurnakan, dan mesucikan hati sehingga menjadi dekat 

dengan Khaliknya(Ghazali,1939:13). Upaya menjadi seorang pendidik bukanlah 

hal yang gampang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita 

ucapkan secara teoritik, tetapi pendidik lebih mengekspresikan untuk melakukan 

suatu dan bertindak dengan penuh percaya diri lapang dada serta siap menerima 

tantangan mental yang yang berbeda-beda. 

Sedangkan istilah guru, menurut Tobroni, memiliki beberapa pedoman 

istilah seperti ustadz, muallim, muaddib, dan murabbi. Beberapa istilah untuk 

sebutan guru itu terkait dengan beberapa istilah untuk pendidikan yaitu ta’lim, 

ta’dib dan tarbiyah. Istilah mu’allim lebih menekankan guru sebagai pengajar, 

penyampai pengetahuan (knowledge) dan ilmu (science); istilah mu’addib 

menekankan guru sebagi pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan 

keteladanan, dan istilah murabbi lebih menekankan pengembangandan 

pemeliharaan baik aspek jasmaniah maupun rohaniah dengan kasih sayang 

(Tobroni, 2008:107). Di samping semua istilah yang tersebut di atas, masih ada 
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istilah yang biasa identik dengan pendidik, yaitu mudarris. Istilah mudarris, 

sebagaimana diungkapkan  Abuddin Nata, untuk arti orang yang mengajar atau 

orang yang member pelajaran(Nata, 2001:42). 

Sedangkan istilah yang umum dipakai dan memiliki cakupan makna yang 

luas dan netral adalah ustadz yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan guru. 

Istilah ustadz, Abuddin Nata menegaskan, untuk menunjuk kepada arti guru yang 

khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam. Istilah ini banyak digunakan 

oleh masyarakat Islam Indonesia dan Malaysia(Nata, 2001:42). 

Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah guru, di samping istilah pengajar 

dan pendidik. Dua istilah terakhir yang merupakan bagian tugas terpenting dari 

guru yaitu mengajar dan sekaligus mendidik siswanya. Adapun pendidik menurut 

Suryasubrata dalam bukunya Suyanto Ilmu Pendidikan Islam, berarti orang 

dewasa yanag bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya 

dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, 

mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam 

memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. dan mampu 

melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang 

mandiri(Suyanto, 2006:87). 

Dan di negara-negara timur sejak zaman dahulu kala guru/pendidik 

dihormati oleh masyarakat. Di Jepang, guru/pendidik disebut senshei artinya yang 

lebih dahulu lahir. Di India menganggap guru sebagai orang suci dan sakti. Di 

Inggris guru itu dikatakan teacher dan di Jerman per lehrer_ keduanya berarti 

pengajar, melainkan juga pendidik baik di dalam maupun di luar sekolah. Guru 
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atau pendidik kedua istilah tersebut bersesuaian arti bedanya yaitu guru biasanya 

dipakai di lingkungan formal saja, sedangkan pendidik di pakai di lingkungan 

formal, informal maupun non formal (Nuruhbiyati, 1998: 69). 

Dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi pendidik asalkan ia 

memiliki pengetahuan (kemampuan) lebih mampu mengimplisitkan nilai relevan 

(dalam pengetahuannya itu). Guru/pendidik merupakan suatu profesi yang bukan 

sekedar pekerjaan atau vocation, melainkan suatu vokasi khusus yang mempunyai 

ciri-ciri diantaranya yaitu: keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), 

dan rasa kesejawatan yaitu (corporateness), selain itu guru/pendidik juga 

mempunyai kecakapan dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki sebagaiamana 

disampaikan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut: 

a) Guru/pendidik harus mengenal murid yang dipercayakan kepadanya 

b) Guru/pendidik harus memiliki kecakapan memberi bimbingan 

c) Guru/pendidik harus memiliki dasar pengetahuan yang jelas tentang tujuan 

pendidikan di Indonesia pada umumnya sesuai dengan tahap-tahap 

pembangunan 

d) Guru/pendidik harus memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenal 

ilmu yang diajarkan (Surachmad, 1982:61). 

Untuk itu seorang guru/pendidik harus memenuhi berbagai persyaratan 

baik secara fisik, psikis, mental, moral maupun intelektual yang secara ideal 

supaya kelak mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Sehingga guru sebagai 

pendidik dan pengajar mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam 
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membentuk pribadi siswanya terutama dalam pendidikan yang diarahkan agar 

setiap siswanya menjadi manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia serta 

mampu membangun dirinya dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. 

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Pendidikan Nasional secara 

garis besar Pendidik Nasional diarahkan pada penggalian dan pengembangan 

sumber daya manusia secara optimal dengan tujuan mempersiapkan generasi 

penerus dalam menghadapi tantangan masa depan, demi suksesnya pembangunan 

guru yang profesional akan selalu menjadi motivator dalam PBM yaitu dengan 

cara memberikan rangsangan dan dorongan serta dapat mendinamisasikan potensi 

siswa dalam menumbuhkan aktifitas mentalnya, sehingga akan terjadi dinamika 

dalam prose belajar mengajar. 

Dengan demikian seorang guru/pendidik yang ideal mempunyai peran 

yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena menyangkut 

esensi pekerjaan yang membutuhkan kemahiran untuk mewujudkan guru yang 

ideal (termasuk guru agama), yang dapat mengambil tuntunan nabi Muhammad 

SAW karena beliau adalah satu-satunya pendidik yang paling berhasil dalam 

rentang waktu yang relatif singkat, sehingga dapat diharapkan dapat mendekatkan 

realitas (pendidik) dengan yang ideal (Nabi Muhammad SAW). 

Beberapa istilah di atas nampaknya istilah pendidik lebih refresentatif bila 

dibandingkan dengan istilah guru, pengajar, tutor dan istilah lainnya. Pendidik 

mengandung pengertian yang sangat luas dalam cakupannya. Seorang pendidik 

tidak cukup hanya sekedar menyampaikan materi kepada anak didiknya, Namun 
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Disamping pendidik menyampaikan ilmu pegetahuan juga menjadikan peserta 

didik mengamalkan pengetahuan tersebut. Upaya menjadi seorang pendidik 

bukanlah hal yang gampang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang 

kita ucapkan secara teoritik, tetapi pendidik lebih mengekspresikan untuk 

melakukan suatu dan bertindak dengan penuh percaya 

Namun, kenyataannya yang terjadi dalam dunia pendidikan sekarang ini 

yaitu adanya ranah pendidikan yang semakin melenceng jauh dari pendidikan 

yang sebenarnya, itu tidak terlepas dari seorang pendidik yang mestinya menjadi 

suri teladan bagi peserta didiknya justru belakangan ini banyak pendidik  yang 

membiarkan bahkan membentuk anak didik menjauh dari ajaran Al-Qur’an 

sehingga dekadensi moral tidak di hiraukan. Terkadang pendidik juga 

menyajikan sebuah wacana untuk mengakhiri batas tugasnya dan melupakan 

kewajiban luhur yang semestinya. seorang pendidik memiliki karakteristik yang 

luar biasa sebagai panutan uswah contoh atau teladan yang dapat ditiru oleh yang 

akan di didik. agar terpandang menjadi pendidik yang memiliki pribadi yang 

ideal. ideal dalam berperilaku, akhlak dan disiplisn secara profesionalnya sebagi 

seorang pendidik. Bukankah pepatah mengatakan, “guru kencing berdiri maka 

murid akan kencing berlari”.  

Tidak jarang pula kita saksikan baik melalui media elektonik, koran, serta 

informasi dari masyarkat, keluarga anak didik, bahwa banyak terjadi kekerasan 

dalam pendidikan kita, adanya pendidik yang masih menggunakan kekerasan 

dalam pendidikan sehingga antara pengajar dan wali murid terjadi hal-hal yang 
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tidak kita inginkan bersama, begitu juga peserta didik dari segi moral, wawasan, 

tingkah laku yang jauh dari tujuan pendidikan kita, yaitu mencerdaskan 

kehidupan Bangsa dan pada hakikatnya memanusiakan manusia, atau dengan 

usaha menyadarkan manusia, sudah tidak jumpai lagi di anak didik di saat ini. 

Permasalahan ini boleh saja timbul karena masing, individu, sekolah, 

masyarakat, atau pemerintah, lebih khusus pendidikan Islam, tidak menyadari 

bahwa apa tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya, yang terkadang banyak 

penafsiran tentang hal ini. Boleh saja hal ini terjadi karena kita tidak menyadari 

apa tujuan yang sebenarnya yang di perintahkan oleh Al Qur`an dan Hadist. 

Dari persoalan di atas, yakni sosok pendidik sudah hilang dari sosok 

pendidik yang sebenarnya yang dijadikan sebagai panutan maupun teladan bagi 

peserta didik maupun masyarakat, yang kerap terjadi di akhir-akhir ini telah 

mengundang banyak pihak untuk menelitinya secara intensif, yakni pendidik 

dalam perspektif, sekalipun dalam ayat-ayat secara universal mencerminkan 

seorang pendidik. Namun penulis hanya mefokuskan pada suatu telaah. Dalam 

ungkapan lain, menyingkap pendidik yang terkandung dalam surat Luqman ayat 

12-19 menurut Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya (terkenal dengan nama al-Azim) 

dan menurut M. Quraish Ibnu Shihab dalam karya Tafsir Al-Misbah. 

Dari analisis kedua mufassir (penafsir) tersebut yang menjadi menarik juga 

bagi penulis adalah bahwa disamping perbedaan kedua mufassir dilatarbelakangi 

dari kehidupan yang berbeda yakni klasik dan modern dalam menafsirkan Al-

Qur’an, karena dalam melakukan penafsiran Al-Qur’an kedua tokoh tersebut 



8 

 

juga disebut melakukan ijtihad. Hal ini mengindikasikan bahwa latar belakang 

sejarah, aspek ekologis, sosiologis, wawasan intelektual dan sudut pandang 

kedua tokoh dalam memahami Al-Qur’an sangat berpengaruh adanya perbedaan 

antara kedua tokoh tersebut ( 2001:191).  

Akan tetapi, pada kedua tokoh tersebut sangat dimungkinkan juga adanya 

sisi kesamaan dalam penafsiran Al-Qur’an. Sementara, perbedaan yang lain dan 

lebih menonjol adalah dari sisi pemakaian metodologi dalam melakukan 

penafsiran Tafsir Al-Qur’an atau corak penafsiran antara keduanya. Dalam kata 

lain Ibnu Katsir dalam melakukan Tafsir Al-Qur’an cenderung pada pemakaian 

metode yang bercorak pada tafsir bi al-matsur (Azra, 2001:176), yang mewakili 

klasik. Sedangkan M. Quraish Shihab, metode yang dipergunakan dan yang 

dipilih dari penafsirannya adalah metode Tahlili yang mewakili modern.  Hal ini 

dapat dilihat dari penafsirannya yaitu dengan menjelaskan ayat demi ayat, surat 

demi surat, sesuai dengan susunannya yang terdapat dalam mushaf. Namun disisi 

lain Quraish Shihab mengemukakan  bahwa metode Tahlili memiliki berbagai 

kelemahan, maka dari itu Quraish Shihab juga menggunakan metode Maudhu’i 

atau tematik, (Gusmian, 2003:115). 

Di sisi lain penulis merasa tertarik untuk mengadakan analisis terhadap 

penafsiran kedua tokoh tersebut dalam surat Luqman ayat 12-19 adalah karena 

sampai saat ini belum ada penelitian yang memabahas secara khusus, yakni 

penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap surat Luqman yang sarat 

dengan pendidik dalam perspektif Al-qur’an. Pendidik yang terkandung dalam 

surat Luqman ayat 12-19, sebagaimana yang dikatatan M. Quraish Shihab bahwa 
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dalam surat yang menjadi tema utamanya adalah nilai-nilai ketauhidan yang  

merupakan pinsip-prinsip dasar dari agama Islam (Shihab, 2002:108). Dan dalam 

bentuk penyebaran ajaran ketauhidan itu dilakukan oleh Luqman Al-Hakim 

adalah berupa nasehat-nasehat terhadap anaknya, namun hal ini pada prinsipnya 

berlaku pada seluruh umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada 

umumnya. 

 Berangkat dari sinilah mengkaji merupakan sebuah pengetahuan yang 

sangat berharga. Karena kebenaran adalah firman Allah (Kalamullah) yang 

sangat sarat pengetahuan, serta ajaran-ajaran kemanusiaan, namun kandungan di 

dalam itu bersifat umum, yakni dlihat dari segi maknanya dan dalam arti sifat 

simboliknya lebih menonjol, sehingga deskripsi tentang suatu hal itu 

memerlukan kajian interpretatif tersendiri dan diperlukan juga kualifikasi tertentu 

untuk memahaminya, yakni validitas dan vitalitasnya terletak pada interpretasi 

dan reinterpretasi atas simbol-simbol yang ada di dalamnya sesuai dengan 

perubahan situasi, ruang dan waktu.  

Penafsiran baru terhadap Al-Qur’an merupakan konsekuensi logis bagi 

manusia, karena manusia yang selalu berhadapan dengan suatu realitas dalam 

dirinya telah menjadi seorang penafsir terhadap realitas itu sendiri, karena itu 

manusia (umat Islam pada khususnya) sebagai makhluk penafsir terhadap Al-

Qur’an suatu realitas yang ada kaitannya dengan ayat-ayat, dan manusiapun 

dapat memiliki kemampuan untuk membuka cakrawala atau perspektif terhadap 

Al-Qur’an, terutama ayat-ayatyang bersifat dhanni al-dilalah (unclear statement) 

( Arif, 2004:03).  
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Akan tetapi, persoalan yang kemudian muncul adalah jika seseorang 

berusaha memahami teks berdasarkan pada teks terjemahan di dalam bahasanya 

sendiri, hal ini seringkali terjadi ketidak-sinambungan pengertian, yakni apa yang 

dimaksudkan oleh Al-Qur’an  dengan apa yang dimaksudkan menurut bahasanya 

sendiri, sehingga dari sini terkadang merubah atau membuang beberapa bahkan 

semua istilah-istilah penting dari Al-Qur’an .  

Untuk mengatasi hal tersebut adalah mencari apa yang ditawarkan oleh M. 

Quraish Shihab. Menurutnya, bagi seseorang yang hendak melakukan penafsiran 

terhadap Al-Qur’an yang perlu diperhatikan adalah, bahwa di dalam menganalisa 

struktur semantik kata-kata, seseorang tidak bisa lepas dari konteks penggunaan 

kata tersebut, dalam situasi apa ia disebutkan dan pesan apa yang disampaikan. 

Lebih lanjut, untuk mengetahuai pandangan secara integral terhadap pesan 

tersebut dibutuhkan sekumpulan atau suatu himpunan ayat-ayat (dari berbagai 

surat dalam Al-Qur’an) yang juga membahas pesan tersebut, baik secara 

kronologi-waktu urutan turunnya ayat-ayat tersebut ataupun dari pentingnya dan 

kandungan yang terdapat di dalamnya dalam satu kesatuan yang utuh 

(Shihab,2003:87).  

Dengan demikian, kajian tafsir surat Luqman ayat 12-19 yang mengandung 

nilai-nilai pendidikan melalui nasehat-nasehat Luqman kepada anaknya, yang 

bagi penulis merupakan suatu penelitian yang layak untuk dilakukan, hal ini 

sebagai implikasi nyata dari keberaradaan umat yang beragama Islam pada 

khususnya, dimana pada zaman modern ini perkembangan ilmu pengetahuan 

(teknologi) juga mengambil bagian dari tindakan yang mengabaikan sosok 
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pendidik yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh agama (Al-Qur’an) itu 

sendiri. Tentunya orang tua dalam mendidik anak yang akan menjadi regenerasi 

masa yang akan datang juga mengikuti jejak Luqman Al-Hakim sebagaimana 

yang telah dikisahkan dalam surat Luqman sebagai seorang pendidik, Figur 

Luqman sebagai seorang pendidik memiliki kelebihan dalam kualitas 

kepribadiannya bukan kelebihan dalam bentuk kepemilikan berupa material 

maupun keturunan. Kelebihan dalam konteks ini yaitu hikmah. Luqman 

dipandang sebagai figur pendidik yang memiliki sifat dan perilaku yang 

menggambarkan hikmah, sehinggah Allah memberikan gelar Al-hikmah 

terhadapnya.  

B. Rumusan Masalah 

1. Siapakah Luqman sebagai pendidik dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 

12-19 menurut Tafisr Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?  

2. Karakter apakah yang bisa di ambil pendidik menurut Al-Qur’an Surat 

Luqman ayat 12-19 menurut Tafisr Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir? 

3. Bagaimana implikasi Pendidik dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 12-19 

dengan Pendidikan Agama Islam menurut Tafisr Al-Misbah dan Tafsir 

Ibnu Katsir? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui siapakah pendidik dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 

12-19 menurut Tafisr Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?  
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2. Untuk mengetahui karakter apakah yang bisa di ambil pendidik menurut 

Al-Qur’an Surat Luqman ayat 12-19 menurut Tafisr Al-Misbah dan Tafsir 

Ibnu Katsir? 

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Pendidik dalam Al-Qur’an Surat 

Luqman ayat 12-19 dengan Pendidikan Agama Islam menurut Tafisr Al-

Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir? 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

para pendidik Islam sehingga tercipta pendidik Islam yang maju yang 

professional yang betul-betul tau tugas dan kewajibanya. Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, bahan kajian untuk 

penelitian lebih lanjut, khususnya dalam penelitian yang berhubungan 

dengan pendidik dalam bingkai pendidikan Islam. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Dengan memahami teori pendidik dalam Al-Qur’an, yang ada dalam 

Tafsir Al Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir surah Luqman: 12-19, 

diharapkan, pendidik dapat lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan 

mutu dirinya dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. 

b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

keilmuan tentang pendidik yang ada dalam Al-Qur’an, Tafsir Al Misbah  

dan Tafsir Ibnu Katsir surah Luqman : 12-19. 
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E. Batasan Penelitian 

 Agar pembahasan ini lebih mengarah dan tidak menyimpang terlalu 

jauh peneliti memberikan batasan-batasan sebagai berikut: Membahas 

biografi Luqman, karakteristik pendidik dalam surat Luqman kemudian 

impilikasinya terhadap pendidikan agama Islam. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Sihatur Rizal, dengan 

judul “Pendidikan Agama dalam Al-Qur'an Surat Lukman Ayat 12-19 

Menurut Tafsir Al-Mishbah.“Dalam penelitian tersebut, lebih ditekankan 

pada konsep pendidikannya dan hanya ditinjau dengan tafsir al-Mishbah, 

sedangkan penelitian yang akan kami lakukan lebih pada profil, karakter 

seorang pendidik di tinjau dari surat Luqman ayat 12-19, yang nantinya 

akan ditemukan sosok pendidik yang ideal dengan syariat agama. 

2. penelitian yang dilakukan oleh: Sri Sarifah: ” Pendidikan Anak Menurut 

Islam”(Analisis Kandungan Surah Lukman: Ayat 12 sampai dengan ayat 

19 dalam Tafsır̀ Al-Mishbàh(Syarifah, 2009). 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

tentang pendidikan anak menurut Islam. Syarifah dalam tesisnya 

menyimpulkan, bahwa dalam proses pembentukan sebuah keluarga 

diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu, terarah dan 

Islami. Program pendidikan  dalam keluarga ini harus pula mampu 

menjadikan anak yang shaleh sebagaimana tercantum dalam surah 
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Luqman ayat 12 sampai dengan 19.  Syarifah juga mengambil sebuah 

model pendidikan yang menurut Ali Bin Abithalib r.a. bahwa Pendidikan 

anak dalam Islam dapat dibagi menjadi 3 tahapan/penggolongan usia. 

Sebagai berikut:  

a. Tahap bermain (“La-ibuhum/ajaklah mereka bermain), dari lahir 

sampai kira-kira 7 tahun.  

b. Tahap penanaman kedisiplinan (“Adibuhum/ajarilah mereka adab) 

dari kira-kira 7 tahun sampai 14 tahun.  

c. Tahap kemitraan (“Roofiquhum/jadikan mereka sebagai sahabat) 

kira-kira mulai umur 14 tahun ke atas. 

Penelitian Syarifah ini, menyimpulkan bahwa aspek pendidikan 

anak dalam surat Luqman: 12 sampai 19, secara sistematis terdiri dari: 

Dasar, Tujuan, Proses dan hasil. Dasar pendidikan itu mempunyai dasar 

yang jelas yaitu wahyu, berupa kitabullah dan sunnah Rasul, tujuan 

pendidikan agama bagi anak yaitu membentuk manusia yang berkribadian 

muslim utama atau Insan Kamil, agar dapat menjalankan perannya 

dengan baik sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang 

berinteraksi dengan manusia lainnya juga dengan alam sekitarnya juga 

dilandasi dengan nilai-nilai Islami. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Nur Halimah: “ Profil pendidik dalam 

perspektif Al-Qur’an (analisis surat Lukman ayat 12-19). Dalam 

penelitiannya   
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Penelitian tersebut memberikan gambaran bagi peneliti, dengan apa 

yang ingin peneliti angkat yaitu terdapat kesamaan dalam pembahasan tentang 

Al-Qur’an surat Luqman ayat 12-19, juga mengambil obyek kajian dalam 

Tafsır̀ Al-Mishbàh, di samping itu juga terdapat banyak perbedaan sehingga 

memberikan peluang besar pada penulis untuk meneliti karena ada banyak hal 

yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu, walaupun sama-sama mengambil 

tema sentral dalam Al-Qur’an, di sini peneliti mengkaji tentang konsep 

pendidik sedangkan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu perpusat pada 

pendidikannya. 

Perlu diketahui bahwasannya pendidik merupakan mata panah yang tajam 

yang memiliki peran aktif untuk mengubah pola hidup peserta didik. terpandang 

secara realistis, seorang pemimpin hadir karna adanya seorang pendidik, presiden 

hadir karena pendidik, seorang Doktor, professor semuanya hadir atas dasar 

pendidik. Tetapi hal-hal yang amat menjagal pada saat  menjalankan tugas banyak 

yang melenceng dari apa yang telah diterima dari pendidiknya, bayangkan jika 

dipandang dari sudut era global ini kejadian sangat terungkap, seperti halnya 

kenakalan remaja, tawuran antar siswa, narkoba dikonsumsi oleh usia dini sampai 

pada struktur kepemerintahan, permasalahan sesama mahasiswa dan bahkan 

kalangan pemerintah tercatat sampai hari ini tentang KKN yang tak pernah 

berakhir malah semakin menjadi-jadi, apa ini salah  pendidik? yang menjadi 

jawabannya hanya ada pada diri masing-masing individu, bahwa sudah jelas 

seorang pendidik (guru) telah mengarahkan sebuah hal yang lebih baik kepada 
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peserta didik agar mereka dapat hidup dengan baik dan bahagia sebagaimana 

yang diharapkan oleh bangsa dan Negara lebih khusus yang diharapkan oleh umat 

Islam itu sendiri, samping itu juga kadang seorang pendidik lengah memaknai 

dirinya sebagai seorang pendidik hingga terkadang melaksanakan tugas sebatas 

menggugurkan kewajiban terapan yang berpolah uswah atau tauladan sangat tipis 

terlihat ideal dalam dirinya. Maka dari itu kajian yang penulis menganalisis atau 

memfokuskan pada pendidik yang terpandang pada perspektif al-Qur’an. 

Pendidik yang sebenarnya seperti apa yang tertuang di dalamnya hal ini perlu di 

analisis mendalam, karna penulis melihat saat sekarang hanya beberapa pendidik 

saja yang bisa menjadi pendidik yang ideal, masih banyak yang belum mampu 

mencitrakan dirinya menjadi pendidik yang memiliki andil contoh yang baik atau 

mengerakan, mengigatkan atau mengajarkan kebaikan, sebaliknya banyak yang 

keluar dari pola pendidik itu sendiri.  

 


