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KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ALQURAN
(Analisis Metode Tafsir Taḥlīlī mengenai Pendidikan Keluarga dalam Alquran

Surat Luqmān: 12-19)
Oleh: Suci Husniani Mubaroq

Abstrak
Pendidikan keluarga yang dilakukan oleh Luqmān diabadikan dalam Alquran, karena 
keberhasilan Luqmān dalam mendidik keluarganya, sehingga pendidikan keluarga Luqmān 
bisa dipandang sebagai contoh yang baik. Oleh karena itu, surat Luqmān: 12-19 perlu dikaji
secara lebih mendalam untuk mengetahui prinsip-prinsip pendidikan keluarga, materi
pendidikan keluarga dan metode pendidikan keluarga.
Penelitian ini menggunakan metode tafsir taḥlīlī yang dianalisis melalui pendekatan
pendidikan dengan menggunakan teknik dilālaħ dan munāsabaħ sehingga melahirkan
konsep pendidikan keluarga.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Prinsip-prinsip pendidikan dalam keluarga yang
ditanamkan oleh Luqmān terhadap anaknya antara lain, prinsip ketauhidan, prinsip 
ketakwaan, prinsip kasih sayang, prinsip keseimbangan, prinsip keteladanan, dan prinsip
kontekstual. Materi pendidikan keluarga disampaikan dengan metode mauiẓaħ, metode
ibrah, metode hiwar, metode keteladanan yang baik, dan metode amṡal. Materi pendidikan
dalam keluarga yang diajarkan kepada anak meliputi pendidikan akidah, pendidikan ibadah,
pendidikan muamalah, dan pendidikan akhlak.

Kata Kunci : Konsep Pendidikan, Pendidikan Keluarga, Tafsir Tahlili

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal. Ajaran Islam mencakup segala aspek
dan problematika kehidupan manusia, diantara aspek dan problematika manusia itu
adalah masalah pendidikan dalam keluarga.

Setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan penting demi mewujudkan
keluarga yang sakīnaħ, mawaddaħ, wa raḥmaħ (QS. al-Rūm: 21). Tegaknya sebuah
keluarga muslim memberikan potensi yang sangat besar bagi terlaksananya dakwah
Islamiyaћ. Islam sendiri memberikan tanggung jawab yang besar kepada kedua
orang tua untuk mendidik anaknya. Anak merupakan amanat dari Allah yang
dititipkan kepada kedua orangtua, sehingga setiap orang tua mempunyai keharusan
untuk memelihara anaknya agar terhindar dari api neraka (QS. al-Taḥrīm: 6). Ayat
ini menunjukkan ketegasan perintah bagi para orang tua untuk mendidik anak-
anaknya. Urgensi membentuk umat terbaik ialah dengan cara pendidikan keluarga.
Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban untuk memelihara anaknya dengan
memberikan pendidikan yang terbaik.

Setiap orang tua berkewajiban untuk bekerja sama dalam memberikan
pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, namun pada kenyataannya, banyak
sekali orang tua yang tidak peduli terhadap kewajiban tersebut, kondisi seperti itulah
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yang menyebabkan kebobrokkan dalam keluarga dan mengakibatkan maraknya
kenakalan di kalangan remaja.

Kenakalan remaja di era modern ini, sudah melebihi batas yang sewajarnya.
Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex, dan
terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri
lagi, hal ini terbukti dengan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang ada
di Indonesia.

“Menurut lembaga survei, Indonesia menduduki peringkat ke 5 sebagai jumlah
perokok terbesar di dunia, dan kini Indonesia juga mencetak rekor baru, yakni jumlah
perokok remaja tertinggi di dunia sebanyak 13,2 % dari total keseluruhan remaja di
Indonesia adalah perokok aktif; Survei Yayasan Cinta Anak Bangsa membuktikan 60-
70 % pengguna narkoba berasal dari keluarga baik-baik dan 80-90 % mengaku
memakai narkoba saat orangtuanya ada di rumah; Menurut Survei Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan bahwa remaja di kota besar
Indonesia sudah melakukan seks pranikah. Diinformasikan bahwa 57% kasus
HIV/AIDS terjadi pada remaja dan 2,3 juta kasus aborsi tiap tahun nya sebanyak 20%
dilakukan oleh remaja. Sementara itu, efek yang ditimbulkan dari kenakalan remaja

dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikis”. (Prawidya, 2010)

Kenakalan remaja yang tidak bisa diatasi akan mengakibatkan anak melakukan
tindakan kejahatan, sehingga meresahkan masyarakat. Solusi dari kenakalan remaja
ini, selain didukung dengan lingkungan yang positif, orang tua pun memberikan
pengaruh besar dalam meminimalisir kenakalan yang terjadi pada diri anak.
Bimbingan yang intensif dari kedua orang tua terhadap anaknya, bisa mendorong
anak untuk mengembalikan kepribadian anak kepada fitrahnya yang cenderung
ḥanīf (lurus).

Alquran sebagai sumber utama dalam pendidikan Islam, memberikan arahan
bagi para orang tua untuk meneladani sosok pendidik yang bijaksana, serta penuh
kasih sayang. Luqmān mendidik anaknya melalui untaian nasihat yang disampaikan 
dengan penuh kelembutan serta tata bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh
anaknya.

Sosok Luqmān al-Ḥakīm yang hidup dengan sederhana, tanpa harta yang 
melimpah, beliau mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah.
Luqmān membekali anaknya dengan nasihat-nasihat yang luar biasa dan mencakup 
berbagai aspek kehidupan (seperti persoalan akidah, syariah dan akhlak) agar
anaknya bahagia di dunia dan di akhirat.

Untuk mengantarkan anak menjadi orang yang sukses di dunia maupun di
akhirat, maka para orang tua wajib memberikan pendidikan dasar bagi anaknya.
Pendidikan dasar ini adalah pendidikan dasar yang telah diabadikan oleh Allah
dalam Alquran (surat Luqmān), berupa konsep hidup yang bersifat universal dan
menyeluruh  (yang telah diajarkan oleh  Luqmān al-Ḥakīm). Materinya tidak akan 
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pernah punah dan berlaku sepanjang zaman bagi semua usia. Pendidikan yang
dilakukan oleh  Luqmān al-Ḥakīm bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mendidik 
anak. Oleh karena itu, bila setiap orang tua mampu mengikuti pedoman tentang
prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan keluarga, maka hal itu akan mewujudkan
pribadi anak yang bertakwa dan beakhlak mulia serta mewujudkan keluarga yang
sakīnaħ, mawaddaħ, wa raḥmaħ.

B. KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Secara Umum

Islam memandang bahwa fitrah manusia cenderung pada kebaikan, namun
tanpa arahan dan bimbingan manusia pun bisa menyimpang dari fitrahnya. Untuk
menjadi manusia yang berperilaku baik, manusia memerlukan arahan dan bimbingan
yang disebut dengan istilah pendidikan.

Pengertian pendidikan sebagai berikut: “Pendidikan adalah suatu usaha yang
dilakukan oleh orang dewasa untuk membimbing anak dengan mengembangkan
potensi yang dimilikinya agar anak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
baik”.

b. Pengertian Pendidikan Islam

Penulis memberikan pengertian pendidikan Islam yang sependapat dengan An-
Nahlawi (1996: 41) bahwa “Pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial
yang dapat menyebabkan seseorang tunduk dan taat pada Islam dan menerapkannya
secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat”.

2. Pengertian Pendidikan Keluarga

Pengertian pendidikan keluarga adalah Segala usaha yang dilakukan oleh orang
tua (suami dan istri) bagi anaknya untuk membimbing potensi jasmani dan rohani
anak menuju ke arah kesempurnaan, sehingga terciptanya pribadi anak yang saleh
dan menjadi keluarga yang sakinaħ (tentram) dalam mewujudkan masyarakat Islam
yang sejahtera.

3. Aspek-Aspek Pendidikan dalam Keluarga
a. Peran suami sebagai bapak

Seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga, tidak hanya
berkewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, tetapi juga berkewajiban
untuk membimbing istri dan anaknya dengan memberikan pendidikan keagamaan
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dan keterampilan yang dibutuhkan oleh istri dan anaknya dalam menjalani
kehidupannya.

b. Peran istri sebagai ibu

Seorang istri dalam sebuah keluarga berperan sebagai ibu rumah tangga yang
mengelola segala keperluan yang diperlukan oleh setiap anggota dalam keluarga.

c. Peran anak

Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kedua orang tua. Hadirnya
anak akan membuat orang tua merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan
kegembiraan dalam menjalani kehidupan.

Menurut Al-Jauhari dan Khayyal (2000: 224) “Anak adalah aset terbesar yang dimiliki
umat dan orang tua adalah orang yang diamanati menjaga dan mengelola kekayaan ini.
Meski anak pada dasarnya dilahirkan dengan membawa fitrah kemimanan dan tauhid,
namun orang tualah yang berperan meluruskannya di jalan Islam atau
menyimpangkannya ke jalan kesyirikan dan kekafiran.

4. Fungsi Keluarga

Dalam rangka kajian tentang pendidikan dalam keluarga, Soelaeman (1994: 84-
115) mengemukakan beberapa fungsi pendidikan dalam keluarga sebagai berikut :
fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi (perlindungan), fungsi afeksi
(perasaan), fungsi religious, fungsi ekonomis, fungsi rekreasi, dan fungsi biologis.

5. Tujuan Pendidikan Keluarga

Soelaeman (1994: 173) mengemukakan bahwa “Dalam bahasa asing pendidikan
kehidupan keluarga itu disebut family life education. Tujuannya ialah agar masing-
masing anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi, peranan dan tanggungjawabnya
dengan baik, secara efektif dan memuaskan selaras dengan kedudukannya dalam
keluarga itu”.

Ketika setiap anggota keluarga mampu melaksanakan peran dan fungsinya
masing-masing, maka akan terwujud keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, demi
terlaksananya pendidikan keluarga dengan baik, maka setiap anggota keluarga harus
menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
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6. Komunikasi dalam Keluarga

Kewajiban setiap orang tua adalah memberikan pendidikan terbaik bagi anak-
anaknya. Untuk mendidik anak dengan baik, diperlukan komunikasi yang baik pula
antara orang tua dan anak.

Menurut Djamarah (2004: 43) bahwa “Komunikasi dalam sebuah keluarga
yang terjadi antara orang tua dan anak, bisa terjadi dalam berbagai macam
komunikasi, antara lain: komunikasi verbal, komunikasi non verbal, komunikasi
individu, dan komunikasi kelompok”.

7. Komunikasi dalam Alquran

Islam mengajarkan berkomunikasi dengan penuh beradab. Etika komunikasi
dalam Islam disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari
Alquran. Djamarah (2004: 105) mengemukakan bahwa: “Di dalam Alquran
disebutkaan ada enam prinsip etika komunikasi dalam Islam (Qaulān karīma, 
Qaulān sadīdā, Qaulān ma’rūfa, Qaulān balīgha, Qaulān layyinā, dan Qaulān 
maisūrā).

8. Pentingnya Pendidikan Keluarga

Pendidikan yang dilakukan orang tua sangatlah penting bagi kepribadian anak,
guna menghindari perilaku maksiat yang bisa menjerumuskan anak ke dalam api
neraka. Dengan demikian, para orang tua wajib melakukan pendidikan keluarga bagi
anak-anaknya sebagai bekal hidup untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yakni
syurga Allah Swt..

9. Prinsip-Prinsip Sistem Pendidikan Islam

Bila dikaitkan dengan pendidikan, prinsip pendidikan dapat diartikan dengan
kebenaran yang universal sifatnya, yang dijadikan dasar dalam merumuskan
perangkat pendidikan (Ramayulis, 2008: 28).

Ramayulis (2008: 28) dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam
mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai berikut: Prinsip
pendidikan Islam merupakan implikasi dari karakteristik (ciri-ciri) manusia menurut
Islam, Prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu, Prinsip
pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang, Prinsip pendidikan Islam
adalah pendidikan yang universal, dan Prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan
yang dinamis.
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10. Metode Pendidikan Islam

An-Nahlawi (1996: 283) dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip dan
Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah, dan di Masyarakat
mengemukakan bahwa metode pendidikan Islam yang paling menonjol adalah
sebagai berikut:

a. Metode Ḥiwar (dialog)

Metode ḥiwar merupakan metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak,
karena dengan ḥiwar (dialog), antara pendidik dan peserta didik terlibat secara
langsung dalam proses pendiidkan, sehingga membangkitkan berbagai perasaan dan
kesan yang mendalam dalam diri peserta didik, dengan begitu proses pendidikan
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b. Metode Kisah Qurani

Ramayulis (2008:196) mengemukakan pengertian metode kisah bahwa:
“Metode kisah ialah suatu cara mengajar dimana guru memberikan materi
pembelajaran melalui kisah atau cerita”.

c. Metode Amṡal

Metode amṡal yaitu metode pendidikan yang menggunakan perumpamaan
untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang disampaikan (Ramayulis,
2008:197).

d. Metode Keteladanan

Salah satu metode pendidikan yang berpengaruh bagi keberhasilan proses
belajar mengajar adalah metode pendidikan dengan keteladanan. Syahidin (2005:
205), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan metode keteladanan dalam
pendidikan adalah: “Suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang
baik kepada para peserta didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan”.

e. Metode Latihan dan Pengamalan

Metode pendidikan dengan latihan dan pengamalan merupakan metode
pendidikan yang menggunakan proses latihan dan pengamalan dari materi yang
telah diberikan.
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f. Metode Ibraħ Mauiẓah

Metode pendidikan ibraħ mauiẓah, keduanya merupakan metode yang
berpengaruh terhadap anak, karena dengan metode tersebut anak akan lebih
berempati dan menerima pelajaran dengan baik serta meningkatkan pemahaman
anak untuk melakukan amal saleh yang akan berguna bagi kehidupannya.

g. Metode Tarḥib Targhib

“Metode targhib dan tarhib adalah cara mengajar di mana guru memberikan
materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan
hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan
menjauhi keburukan”. (Ramayulis, 2008: 197)

11. Materi Pendidikan Islam

Syahidin (2005: 99) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Metode Pendidikan
Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah mengemukakan bahwa materi
pendidikan yang harus diberikan dalam rangka membina manusia, sebagai berikut:
iman, ilmu, amal , dan akhlak.

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif (descriptive research).

2. Data dan Pengumpulan Data

Adapun data-data yang disiapkan dalam penelitian ini adalah yang bersumber
dari literatur yaitu dengan mengadakan riset pustaka (Library Research). Bertujuan
untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material
yang terdapat di ruang perpustakaan. Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang
dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang
bersumber dari perpustakaan. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini, seperti data primer (surat Luqmān ayat 12-19) dan data sekunder (Tafsir Ibnu 
Katsir, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Misbah), kedua jenis data dalam penelitian ini akan
dikemukakan sebagai berikut.
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3. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir taḥlīlī, dilālaħ 
(petunjuk lafad) dan munāsabaħ (korelasi antar ayat dengan ayat dan surat dengan
surat) untuk membantu pemahaman dan pengembangan makna ayat dalam surat
Luqmān: 12-19 dalam penelitian ini. 

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang harus ada dalam sebuah penelitian, hal ini
diperlukan agar bisa menginterpretasi objek yang diteliti. Dengan demikian, data
yang sudah ada, yakni QS. Luqmān ayat 12-19 dianalisis dengan menggunakan 
metode tafsir taḥlīlī kemudian dianalisis secara sintetik terhadap dilālaħ dan
munāsabaħ yang digunakan, sehingga proses analisis dalam penelitian ini diuraikan
sebagai berikut ini.
a. Data dianalisis dari segi sumber. Menganalisis data primer yaitu surat  Luqmān 

ayat 12-19.
b. Memberikan penjelasan terhadap data sesuai dengan penafsiran yang telah

dikemukakan oleh para mufasir yang sudah ada pada masing-masing kitab
tafsir (kitab Tafsir ibnu Katsir, kitab Tafsir al-Azhar, dan kitab Tafsir al-
Misbah) yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Menganalisis ayat dari beberapa penafsiran yang sudah ada dalam perspektif
pendidikan (data dianalisis melalui pendekatan paedagogi yang terdapat pada
BAB II yang merupakan bagian dari skripsi ini).

d. Mencari dilālaħ dan munāsabaħ yang terdapat dalam  QS. Luqmān: 12-19, 
seperti berikut ini.

e. Terakhir data dianalisis secara sintetik terhadap dilālaħ dan munāsabaħ yang
digunakan dalam perspektif pendidikan, sehingga mengahasilkan sebuah
konsep pendidikan dalam keluarga.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip pendidikan dalam keluarga yang terkandung dalam QS.
Luqmān: 12-19, diantaranya sebagai berikut ini. 
a. Prinsip ketauhidan. Prinsip ini membentuk cara pandang keseluruhan

tentang berbagai proses dan komponen pendidikan yang menempatkan
Allah Swt. sebagai sentral.

b. Prinsip ketakwaan. Seluruh upaya tindakan pendidikan dilaksanakan untuk
merealisasikan perintah Allah Swt. serta menempatkan ketakwaan sebagai
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tolak ukur keberhasilan dan penataan dalam seluruh komunikasi proses
pendidikan.

c. Prinsip kasih sayang. Seluruh komunikasi dan interaksi dalam proses
pendidikan harus berdasarkan kasih sayang, dimana kasih sayang dijadikan
sebagai landasan yang harus menjiwai seluruh upaya dan tindakan dalam
proses pendidikan.

d. Prinsip keseimbangan. Prinsip ini merupakan prinsip pengembangan yang
proporsional terhadap berbagai komponen pendidikan, aspek-aspek
kepribadian manusia, dan pengalaman-pengalaman belajar, sehingga
seluruh proses pendidikan harus menyeimbangkan seluruh dimensi manusia
dan kehidupannya.

e. Prinsip keteladanan. Seluruh komunikasi edukatif dalam proses pendidikan
tidak cukup disampaikan secara verbal tetapi harus ditampilkan dan
ditampakan oleh seorang pendidik melalui seluruh upaya dan tindakan
edukatifnya, sehingga keteladanan tersebut terbaca oleh peserta didik dari
upaya dan tindakan edukatif pendidik.

f. Prinsip kontekstual. Proses pendidikan harus berdasar dan berorientasi
terhadap fakta nyata untuk menemukan makna dan aktualisasinya pada
kehidupan.

2. Metode pendidikan keluarga dalam surat Luqmān: 12-19 yang bisa dijadikan 
pedoman bagi para orang tua, diantaranya sebagai berikut ini.
a. Metode mauiẓaħ (nasihat), metode ini berorientasi pada pembinaan nilai-

nilai dengan cara menyentuh aspek emosi dan intuisi secara lebih intens.
b. Metode ibraħ (perenungan), metode ini mengajak anak untuk

mengembangkan nalar dan intuisinya dalam menemukan makna-makna
esensial di belakang fakta-fakta empirik.

c. Metode ḥiwar (dialog), metode ini melibatkan siswa secara dialogis dalam
proses pembelajaran, sehingga pengetahuan dan makna atau nilai dapat
dikontruksi secara bersama-sama antara pendidik dan terdidik.

d. Metode keteladanan yang baik, metode ini ditekankan agar nilai-nilai yang
dibinakan kepada terdidik dapat terbaca secara konkrit dari seluruh
tindakan pendidik.

e. Metode amṡal (perumpamaan), metode pendidikan untuk membantu
pemahaman terdidik dengan menggunakan perumpamaan yang konkrit
untuk memudahkan memahami sesuatu yang abstrak.

3. Materi pendidikan keluarga dalam surat Luqmān: 12-19 yang bisa dijadikan 
pedoman bagi para orang tua, diantaranya sebagai berikut ini.
a. Pendidikan akidah, mengajarkan materi ketauhidan untuk tidak berlaku

syirik dan menanamkan jiwa tauhid dalam diri anak sebagai bekal hidup
utama untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
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b. Pendidikan ibadah, mengajarkan anak untuk beribadah kepada Allah
dengan melakukan salat sebagai tiang agama yang akan membentengi
seseorang dari perbuatan keji dan munkar.

c. Pendidikan muamalah, mengajarkan anak untuk bermuamalah dengan
melakukan amar ma’rūf nahi munkar yang merupakan kewajiban bagi
setiap orang untuk mendakwahkan ajaran Allah Swt.

d. Pendidikan akhlak, mengajarkan anak untuk menjadi sosok yang
berperilaku baik dan berakhlak mulia, baik hubungannya dengan Allah
(tidak musyrik), hubungannya dengan sesama manusia (birrul walidain,
amar ma’rūf nahi munkar, tidak memalingkan wajah dan berjalan dengan
angkuh (sombong), sederhana dalam berjalan, dan melunakkan suara
ketika berbicara), dan hubungannya dengan diri sendiri (bersikap sabar).


