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Luqman merupakan salah seorang profil pendidik yang diabadikan 

oleh Allah SWT dalam al-Qur’an. Bahkan karena sifat-sifat mulia seorang 

pendidik Bernama Luqman, hingga Allah menamakan surahnya dengan 

surah Luqman. Dalam hal tersebut penulis menyingkap karakter pendidik 

yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 13-19 perspektif Tafsir al-

Misbah karya Quraish Shihab. Quraish Shihab merupakan ulama’ 

(mufassir) modern dan cendekiawan muslim terkemuka yang memiliki 

berbagai keahlian dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an. Salah satu karyanya 

adalah Tafsir al-Misbah yang ditulis di kairo tahun 1999, selesai di Jakarta 

tahun 2002 dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Buku ini ditulis secara 

berseri terdiri dari 15 volume. Tujuan lahirnya Tafsir al-Misbah adalah 

untuk memberikan Langkah yang mudah bagi umat islam dalam 

memahami isi dan kandungan al-Qur’an dengan cara menjelaskan secara 

rinci tentang pesan-pesan yang dibawa al-Qur’an. 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh dan menganalisis isi 

kandungan QS. Luqman ayat 13-19 tentang kriteria akhlak seorang 

pendidik Perspektif Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian content analysis (analisis 

isi). Adapun dalam penelitian ini menganalisis isi teks mengenai isi 

kandungan QS. Luqman ayat 13-19 Tentang Kriteria Akhlak Pendidik 

Perspektif Tafsir al-Misbah. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan 

adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer dari penelitian ini adalah 

buku karya Quraish Shihab yang berjudul Tafsir al-Misbah. Sumber 

sekunder digunakan sebagai memperdalam pembahasan penelitian ini. 

Sumber-sumber sekunder ini diambil dari jurnal, buku, dan karya ilmiah 

lainnya yang membahas tentang konsep pendidikan akhlak.  

Hasil penelitian ini yaitu : Isi kandungan QS. Luqman ayat 13-19 

tentang Kriteria Akhlak Pendidik Perspektif Tafsir al-Misbah. diantaranya 

adalah 1) Pendidik harus memiliki sikap kasih sayang; 2) Pendidik harus 

selalu berbuat baik; 3) Pendidik harus memiliki sikap hormat kepada yang 

lebih tua; 4) Pendidik harus bersikap lemah lembut; 5) Pendidik harus 

selalu menyeru kebaikan dan mencegah yang mungkar; 6) Pendidik harus 

menjauhi sikap sombong; dan 7) Pendidik harus bersikap Tawadhu’ dan 

Rendah hati. 
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