
1 
 

 

 NILAI-NILAI KARAKTER DALAM QUR’AN SURAT LUKMAN AYAT 

13-14 DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMBENTUK AKHLAK 

KARIMAH   

(STUDI KASUS DI SMA TEUKU UMAR SEMARANG) 

 

 

 
 

 

TESIS 

 

Diajukan Kepada  

Program Pascasarjana UNWAHAS Semarang 

Untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar 

Magister Pendidikan 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Komarudin 

NIM. 19200011064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 

2022 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 



5 
 

 

MOTTO 

 

SURAT AT TAHRIM AYAT 6 

 

ا اَْنفَُسُكْم  قُْودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٰٓ َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ

َ َمآٰ اََمَرهُْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ  ىَِٕكةٌ ِغََلٌظ ِشدَادٌ َّلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه
ٰۤ
 َمٰل

 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 

yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 
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ABSTRAK 

Komarudin, NIM 19200011064, Nilai-nilai Karakter Dalam Qur’an Surat 

Lukman Ayat 13-14 Dan Kontribusinya Dalam Membentuk Akhlak Karimah 

(Studi Kasus di SMA Teuku Umar Semarang), Semarang: Program Magister 

Pendidikan Agama Islam UNWAHAS tahun 2019. 

Kata Kunci: Pendidikan karakter, surat Luqman, nilai-nilai karakter dalam surat 

Luqman ayat 13-14. 

 

     Pendidikan Nilai-nilai karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi. 

Tetapi nilai-nilai karakter merupakan suatu pembiasaan. Pembiasaan berbuat baik, 

religius, jujur, tanggungjawab, kreatif, toleransi, kerja keras, Mandiri, cinta damai, 

menghargai prestasi, peduli sosial dan lingkungan. Semua itu harus dilatih secara 

serius dan proporsional agar mencapai tujuan yang dicapai. Dalam Al-Qur’an 

Surat Luqman ayat 13-14 terdapat pendidikan nilai karakter yang dapat dijadikan 

contoh untuk siswa dan pendidik tentang nilai-nilai karakter yang diterapkan di 

sekolah.  

     Permasalahan penelitian adalah apa saja nilai-nilai karakter dalam surat 

Lukman ayat 13-14 dan bagaimana kontribusinya nilai-nilai karakter surat 

Lukman ayat 13-14 dalam pembentukan akhlak karimah di SMA Teuku Umar 

Semarang.  

     Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif- deskriptif, sumber data dalam 

penelitian ini antara lain guru, kepala sekolah, siswa. Tehnik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Tehnik analisis 

data yang digunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.  

Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan Teknik triangulai. 

     Hasil temuan menunjukan bahwa Siswa dan Guru di SMA Teuku Umar, telah 

mengimplementasikan nilai-nilai Karakter Qur’an Surat Lukman ayat 13-14, yang 

dilaksanakan melalui proses Pendidikan di Sekolah.   Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, ditemukan kesimpulan mengenai nilai- nilai karakter yang terdapat 

dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 13-14 telah memberikan kontribusi dalam 

pembentukan akhlak karimah terhadap siswa dan guru di sekolah, yaitu: a) 

Pendidikan akidah, b) Pendidikan ibadah, c) Pendidikan akhlak dalam keluarga, d) 

Pendidikan akhlak dalam lingkungan; dan pendidikan kepribadian yang harus 

dimiliki setiap manusia. 

     Kendala yang dihadapi; a) Nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah 

belum terjabarkan dalam indikator yang representatif. b) Pemahaman guru dan 

siswa tentang konsep nilai-nilai karakter belum difahami secara menyeluruh oleh 

warga sekolah. c) Guru ada yang belum bisa menjadi teladan atas nilai-nilai 

karakter surat Lukman ayat 13-14. 

     Nilai-nilai Karakter yang di terapkan di sekolah akan memberikan dampak 

yang positif antara lain a) meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang 

religius. b) membentuk prilaku dan sikap guru dan siswa yang berakhlak karimah. 
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c) meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan di sekolah.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Komarudin, NIM 192000111064, The Character Value is in the Qur'an Surah 

Lukman Verses 13-14, And Its Contribution In the establishment of Akhlak 

Karimah (Teuku Umar High School Semarang case study), in Semarang: Masters 

Program in Islamic Religious Education UNWAHAS in 2019. Keywords: 

Character education, Luqman's letter, character values in Luqman's letter, verses 

13-14. 

 

Education Character values is not a process of memorising material. But 

character, values are habit. Habituation to do good, religious, honest, responsible, 

creative, tolerance, hard work, independent, love peace, appreciate achievement, 

care about social and environment. All of that must be trained seriously and 

proportionally in order to achieve the goals achieved. In the Qur'an Surah Luqman 

verses 13-14 there is character value education that can be used as an example for 

students and educators about character values applied in schools. 

The research problem is what are the character values in the letter Lukman verses 

13-14 and how the contribution of character values in the letter Lukman verses 

13-14 in the formation of good morals at Teuku Umar High School Semarang. 

This study is a qualitative descriptive study, and the data sources of this study 

include teachers, principals and students. Data collection techniques used were 

interviews, documentations and observations. The data analysis techniques used 

are data reduction, data presentation, conclusion, and validation. Meanwhile, to 

test the validity of the data using the triangulai technique. 

The findings show that students and teachers at Teuku Umar High School have 

implemented the values of the Character of the Qur'an in Surah Lukman verses 

13-14, which are carried out through the education process in schools. Based on 

the research conducted, it was found that the conclusions regarding of the 

character values contained in the Al-Qur'an Surah Luqman verses 13-14 have 

contributed to the formation of good morals for students and teachers in schools, 

namely: a) faith education, b) education worship, c) Moral education in the 

family, d) Moral education in the environment; and personality education that 

every human being should have. 

Obstacles encountered; a) Character values developed by the schools are 

described in representative indicators. b) Teachers and students understanding of 

the concept of character value is not been fully understood by the school 

community. c) There are teachers who cannot become role models for the 

character values of Surah Lukman verses 13-14. 

Character values applied in schools will have a positive impact, including a) 

increasing human resources in the religious field. b) to shape the behaviours and 

attitudes of teachers and students of good character. c) increase social and 

environmental awareness in schools. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

A. Konsonan Tunggal 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF LATIN KETERANGAN 

 Alif Tidak ا

Dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 - Ba’ B ب

 - Ta’ T ت

 Sa’ S S (dengan titik di atas) ث

 - Jim J ج

 Ha’ H H (dengan titik di bawah) ح

 - Kha’ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z Z (dengan titik di atas) ذ

 - Ra’ R ر

 - Za’ Z ز

 - Sin S س

 - Syin Sy ش

 Sad S S (dengan titik di bawah) ص

 Dad D D (dengan titik di bawah) ض

 Ta’ T T (dengan titik di bawah) ط

 Za’ Z Z (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ KOma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - Fa’ F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و

هـ  Ha’ H - 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Y ي
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A. VOKAL 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

 Fathah A A  ََرْيب Raiba 

 Kasrah I I  ِبِاْلغَْيب Bilghoibi 

 Dammah U U  َيُْؤِمنُْون Yu’minuuna 

 Fathah dan 

ya’ 

Ai a dan i  َبَْين Baina 

 Kasrah I I   ِبِاْلغَْيب Bilghoibi 

 

B. Maddah (vokal Panjang) 

Fathah + Alif, ditulis a   َقَال 
Fathah + Alif maksur ditulis a ُمْوَسى 
Kasrah + Ya’ mati ditulis i  

 ُمِحْيط  
Dammah + Wau mati ditulis u  ُيَّقُْول 
 
C. Ta Marbutah 

ِصْيبَة    Ditulis Musibah (bila dimatikan) مُّ

ْقبُْوَضة    Ditulis Maqbudhoh (bila dimatikan) مَّ

ّللٰاِ  فََلْعنَةُ   Ditulis Fala’natullah (bila dihidupkan) 

 
D. Syaddah (Tasydid) 

ِهنَّ   Ditulis biraddihinna بَِرد ِ

 

E. Kata sandang Alif + Lam 

اْلَمْغِربِ  ِمنَ   Ditulis al-maghribi 

 Ditulis al=Syamsi بِالشَّْمِس 

 
F. Hamzah 

 Ditulis bisyai’un بَِشْيء   

 Ditulis fa’ti فَأْتِ  

 Ditulis umiitu اُِمْيتُ 

 

G. Rangkaian kata (dapat ditulis menurut bunyi atau terpisah) 

لَٰوتِ  َعلَى الصَّ  Ditulis alasholawaati atau ala al-

sholawaati 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Membicarakan tentang persoalan pendidikan karakter, penting untuk 

dilakukan kajian di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Karena dengan 

pendidikan karakter ini akan membuat masyarakat menjadi kompetitif, religius, 

berahklak mulia, terhormat yang benar-benar bisa memenuhi tujuan dalam dunia 

pendidikan. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara yang kadang 

berbeda dengan yang lainya, bisa dimungkinkan dilakukan dengan menanamkan 

nilai-nilai religius ke siswa dalam sekolah dengan memberikan contoh teladan 

yang nyata dalam kehidupan. Dan nilai Karakter menjadi sangat penting dalam 

lembaga pendidikan dengan melalui pengembangan kualitas yang baik untuk 

membentuk akhlak yang baik. 

     Terjadinya peristiwa tindak kejahatan, pelecehan seksual, pergaulan 

bebas, perilaku remaja yang tidak pantas, penganiayaan pada orang, pencemaran 

nama baik sekolah. Termasuk kenakalan dan kejahatan remaja yang terjadi akhir-

akhir ini membuat tugas dan tanggung jawab sekolah semakin berat dan 

kompleks. Diharapkan sekolah tidak hanya memiliki pilihan untuk 

mempersiapkan prestasi siswa dalam berbagai ilmu pengetahuan yang sangat 

cepat berkembang, tetapi juga sekolah harus memiliki cara dan upaya untuk 

menumbuhkan keterampilan dan penguasaan ilmu dan ketrampilan, etika dan 

moral, karakter dan bahkan sekolah harus mampu memberikan bekal kepada 

siswa memiliki berbagai keterampilan yang harus dikuasainya untuk memenuhi 

kebutuhan di dunia usaha dan industri. 
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Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan sumber 

daya manusia yang diharapkan bisa menghasilkan kompetensi yang dikuasai oleh 

siswa secara perseorangan atau sosial kemasyarakatan  yang maximal dan 

optimal,  sehingga nantinya bisa memberikan hasil yang positif  dari   hubungan 

baik dan  kuat antar personal dengan masyarakat serta lingkungan. Selebihnya 

pendidikan adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk menjadikan seseorang 

yang memiliki nilai budaya dan atau berahklak baik, yang di harap bisa 

memahami kehidupan masa depanya, secara individu, sosial serta lingkunganya. 

Atas dasar ini maka pendidikan tidak bisa terlepas dari nilai kehidupan sosial 

masyarakat yang ruang lingkupnya akan memberikan dampak dalam pendidikan 

yaitu  untuk mengasah, fikiran,  rasa, karsa dan karya. (Rustam Ibrahim, 2013: 

131) 

Sekolah diharapkan tidak hanya dihadapkan pada pilihan untuk 

mempersiapkan siswa menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang sangat cepat 

berkembang, tetapi juga diharapkan bisa mempersiapkan sebuah alternatif 

untuk menumbuhkan keterampilan dan penguasaan ilmu, etika moral, karakter, 

dan bahkan siswa diharapkan memiliki berbagai keterampilan yang harus 

dikuasai untuk memenuhi kebutuhan di dunia usaha dan industri. 

Menurut pendapat al-Ghazali, Pendidikan dalam prosesnya harus mampu 

mendorong pendekatan diri seseorang kepada Allah dan kesempurnaan 

manusia, mendorong manusia untuk mencapai tujuannya hidup di dunia 

maupun di akherat. Secara keseluruhan, pendekatan seseorang kepada Allah, 

iman dan taqwa menjadi tujuan yang ingin  dicapai dalam  pendidikan. 

Manusia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah setelah memperoleh dan 

mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang cukup. Ilmu pengetahuan itu 
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sendiri tidak dapat diperoleh oleh manusia selain dari proses pendidikan. 

(Muhammad Wahyudi, 2016: 43) 

Nilai karakter yang menjadi acuan yang didapatkan di dalam lembaga 

pendidikan adalah karakter yang mengacu dari kurikulum pusat pendidikan yaitu 

sebagai berikut: sebagai acuan untuk memperkuat pelaksanaan satuan pendidikan 

dalam organisasi pendidikan diketahui ada delapan belas kualitas yang didapat 

dari Pancasila, budaya, agama dan tujuan pelatihan publik., yaitu: (a) Religius; (b) 

Jujur; (c) Toleransi; (d) Disiplin; (e) Kerja keras; (f) Kreatif; (g) Mandiri; (h) 

Demokratis; (i) Rasa Ingin Tahu; (j) Semangat Kebangsaan; (k) Cinta Tanah Air; 

(l) Menghargai Prestasi; (m) Bersahabat/Komunikatif; (n) Cinta Damai; (o) 

Gemar Membaca; (p) Peduli Lingkungan; (q) Peduli Sosial;dan (r) Tanggung 

Jawab.  (Pusat Kurikulum. 2009; 30) 

Pendidikan karakter menjadi salah satu bagian dari proses pembentukan 

moral anak, dengan pendidikan karakter menjadi landasan utama dan pertama 

dalam meningkatkan kualitas dan keunggulan bangsa. Di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pendidikan karakter menjadi hal 

yang utama dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan yang dibimbingnya. 

Pembentukan nilai karakter dimulai dengan mengolah karakter diri yang telah 

diberikan oleh Allah, yang kemudian mampu membentuk orang melalui perkataan 

dan perilaku keseharian. Komunikasi dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

situasi kondisi dan keadaan di lingkungan sekitar, sehingga lingkungan tempat 

tinggal dan belajar secara umum memainkan peran besar dalam membentuk 

karakter seseorang dan perilaku siswa. Sekolah sebagai bagian dari lingkungan 

yang akan ikut  memainkan peran penting dalam pembentukan moral siswa. 

Dengan demikian, setiap sekolah harus memiliki kedisiplinan dan kebiasaan nilai 
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karakter yang selalu berhubungan dengan orang yang akan membentuk akhlak 

siswa. Para pemimpin dan tokoh masyarakat atau peneliti yang secara lokal juga 

harus memiliki pilihan untuk memberikan ilustrasi nyata tentang orang yang akan 

membantu membentuknya. (Rosniati Hakim, 2014: 124)     

Sedangkan pengertian dari nilai adalah sebuah kepercayaan yang 

dijadikan sebagai pondasi utama pada diri individu atau kelompok untuk 

menjadikan prilakunya yang baik, atau untuk memberikan penilaian terhadap 

suatu yang bermakna bagi kehidupan seseorang. (Muhaimin, 2006: 148)  

     Lebih lanjut Daryanto Suryati Darmiatun, berpendapat bahwa pendidikan 

karakter tidak hanya menunjukkan apa yang benar atau salah, tetapi lebih dari itu, 

pendidikan karakter menanamkan kecenderungan tentang hal-hal yang bermanfaat 

sehingga siswa akan menjadi serius memahami, tentang apa yang benar dan apa 

yang salah, dan siap untuk merasa sangat bahagia dan dapat melakukannya 

sepanjang kehidupan sehari-hari. (Daryanto Suryatri Darmiatun, 2013): 42) 

      Pendidikan karakter sebagai suatu bentuk atau proses penanaman nilai-nilai 

karakter untuk siswa dan guru di lembaga pendidikan yang berkaitan dengan 

pengetahuan, kesepahaman, kemauan, dan perbuatan untuk mengerjakan nilai-

nilai karakter itu sendiri, baik kepada Allah, kepada individunya, terhadap 

masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu mencapai tujuan pendidikan yaitu 

menjadikan manusia seutuhnya. Dalam pendidikan karakter, semua bagian (mitra) 

harus terlibat dalam pengembangan etika, termasuk bagian pedidikan yang 

berkaitan dalam proses pembentukan akhlak, secara spesifik isi kurikulum 

rencana pendidikan, proses pembelajaran dan evaluasi, sifat hubungan sosial, 

penanganan atau berurusan dengan sekolah dengan tepat, pelaksanaan pendidikan 
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sehari-hari, penguatan sekolah,  pembiayaan, dan sikap kerja keras semua 

penduduk dan keadaan lingkungan di sekolah. (Rosniati Hakim, 2014: 131)  

Dalam keadaan darurat karakter siswa saat ini salah satunya berkaitan erat 

dengan hubungan yang erat antara pendidik dan siswa, wali atau orang tua dan 

siswa dalam Pendidikan yang harus berdasarkan pada Al Qur’an yang tidak hanya 

untuk kebahagian diri dan dalam keluarga. Kalau kita cermati, masih banyak 

keluarga mengalami kendala kurang harmonis, bukan hanya karena kelebihan 

ekonomi atau materi atau sebaliknya kesulitan ekonomi tetapi salah satu 

penyebabnya karena perubahan zaman dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan 

nilai, akhlak dan agama, masyarakat dan budaya nasional ataupun lokal. Maka 

nilai karakter akan jadi sebuah pilihan yang pertama dan utama untuk mengatasi 

problematika akhlak atau moral peserta didik. 

        Nilai karakter akan jadi permasahan yang utama dalam pembangunan moral 

manusia, bangsa dan negara, oleh karena itu, nilai karakter akan menjadi tolok 

ukur dalam menilai keberhasilan suatu pendidikan atau bangsa. Dalam rangka 

membangun generasi yang baik, maka beragam ilmu pengetahuan yang ada dalam 

Al-Qur an terus untuk di kaji dan dipelajari. Pendidikan merupakan salah satu 

aspek yang paling utama dalam kehidupan. Oleh karena itu nilai-nilai akhlak 

mulia menjadi kandungan yang utama.  Dimana proses kehidupan manusia 

menjadi bagian dari sebuah proses pengalaman hidup yang berkelanjutan. Nabi 

telah memerintah kepada kita agar menjadi pendidik yang mampu mengenalkan 

manusia kepada Allah. Dalam ajaran agama Islam, tujuan yang ingin diraih dalam 

pendidikan yaitu untuk menciptakan dan menjadikan manusia yang sempurna, 

beriman dan bertaqwa, sehat lahiriyahnya maupun batiniyahnya.  
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       Tujuan Pendidikan disekolah tidak mungkin akan berhasil, jika tidak ada 

upaya atau cara yang dilakukan oleh sekolah dengan baik dalam proses 

pengajaranya berdasarkan pada nilai-nilai dalam kandungan Al Qur’an. Dimana 

kitab Allah sebagai sumber utama dalam pembelajaran syariat agama, kitab Allah 

juga membawakan sebuah kisah dari zaman nabi dari umatnya yang terdahulu, 

seperti cerita para rasul dan para nabi termasuk juga kisah dari Luqman.  

dikisahkan dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 13-14. Luqman memiliki orang 

yang hebat dalam mengajar anak-anaknya. Luqman al-Hakim adalah salah satu 

individu yang luar biasa dan terhormat yang ditunjukkan oleh Allah. Dalam Al-

Qur'an ada surat yang disebut Luqman. Seruan Luqman al-Hakim pada anaknya 

untuk pengakuan dari Allah dalam Al-Qur'an sebagai nasehat yang Qur'ani, yang 

menjadi aturan terutama bagi wali dan pendidik. 

       Dengan demikian diharapkan para pendidik, orang tua bisa memberikan 

contoh serta dapat mengaplikasikan prilaku yang baik kepada anak dalam upaya 

mendidik anak yang sholeh dan sholekah. Tidak akan berarti seorang ketika 

memiliki anak yang pintar dan cerdas, berprestasi, ungggul tapi dia lantas tidak 

memperhatikan akhlaknya serta hati Nurani yang baik, sifatnya yang angkuh, 

sombong, tidak mau bersyukur atas nikmat dari Allah, durhaka kepada orang tua 

dan dirinya beprilaku kepada orang lain yang tidak baik dan sebagainya. Seorang 

pendidik atau orang tua harus memiliki upaya untuk menetapkan model dalam 

menanamkan etika yang baik sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-

Qur'an, dan menjadi spesifik dalam Surah Luqman ayat 13-14. Terhadap 

persoalan tersebut di atas yang mendorong penulis untuk menyusun tesis dengan  
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judul NILAI-NILAI KARAKTER DALAM QUR’AN SURAT LUKMAN 

AYAT 13 - 14 DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMBENTUK AKHLAK 

KARIMAH (STUDI KASUS DI SMA TEUKU UMAR SEMARANG) 

Dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter tidak cukup dengan 

mengerjakan perbuatan baik dan buruk, yang benar dan yang salah, tetapi lebih 

dari itu dalam sebuah proses penanaman nilai akhlak harus lebih menekankan 

pada kebiasaan (habituation), perilaku yang baik dan yang buruk, peserta didik 

yang akan menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupannya pengetahuannya 

(kogniftif), mampu merasakan (afektif), dan mampu melakukannya (psikomotor). 

Dengan istilah yang lain, pendidikan karakter yang baik itu harus bisa melibat 

ketiga unsur tersebut (moral knowing, moral feeling dan moral action). 

Pendidikan karakter menekankan pada kebiasaan yang terus menerus 

dipraktekkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa sebuah karakter seseorang dapat berubah tergantung dari sejauh 

mana komitmen pada dirinya  untuk menjalakan kebiasaan baiknya.(Dwi 

Harianti,2020: 508) 

      Penanaman nilai agama yang dilaksanakan di sekolah dapat dilakukan dengan 

cara mengerjakan siswa dengan kebiasaan sholat dhuha, membaca Al Qur’an 

setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, berdoa, diadakan istighosah, adanya 

kegiatan kultum secara konsisten, sholat dzuhur secara berjamaah di masjid 

sekolah, dan lain sebagainya. Nilai-nilai religius pada sesorang itu sendiri 

merupakan sebuah nilai akhlak yang sudah dilakukan dalam aktifitas keseharian 

yang mampu mencerminkan sikap yang baik dalam kehidupan beragama.  Isi 

kandungan dalam Alqur’an jika di kaji lebih mendalam, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian penting yaitu, nilai tauhid, nilai ibadah dan nilai akhlak, 
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dimana akhlak menjadi pedoman dalam prilaku seseorang sesuai aturan Allah 

dengan tujuan untuk meraih sebuah kebhagian, ketentraman dan kesenangan 

hidup di alam dunia maupun sampai di hari akhir. (Asmaun Sahlan, 2010: 69) 

      Dalam Surah Luqman ayat 13, Luqman mendorong anaknya untuk 

menyembah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya, karena orang tua 

atau wali perlu membangun dan mengajarkan anak-anak mereka untuk mengabdi 

dan menyembah hanya kepada Allah dan selanjutnya juga perlu menanamkan 

sikap keagamaan yang baik kepada anak-anak mereka. Kemudian, pada saat itu, 

Allah mewajibkan semua anak untuk berbakti kepada orang tuanya, taat dan patuh 

pada orang tua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. 

Karena 'ridho Allah sesungguhnya ada pada ridhonya orang tua.  

      Kalau kita kaji lebih lanjut tentang pengertian akhlak, menurut pengertian 

yang umum sering kita dengar, bahkan akhlak bisa dimaknai dengan kepribadian, 

sopan santun, etika, atau budi pekerti. Sedangkan secara bahasa kata akhlak 

berasal dari bahasa arab yaitu bentuk jamak dari kata khuluq yang memiliki arti 

yaitu tabiat atau watak seseorang.              

      Pendapat yang lain tentang akhlak disampaikan oleh Ibnu Maskawaih, Secara 

istilah akhlak bisa diartikan dengan karakter yang dijiwai dalam semangat 

seseorang yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik atau buruk tanpa 

perlu berpikir panjang. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kualitas ahklak adalah 

sebuah karakteristik yang ditanamkan dalam jiwa manusia yang dapat melakukan 

sesuatu yang baik atau buruk dengan mudah dalam bekerja tanpa perlu ide dan 

pemikiran. (Alfauzan Amin, 2019: 88)  
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Pendidikan etika menjadi salah satu bagian dari pendidikan Islam. Untuk 

kita dipahami bersama bahwa siswa SMA Teuku Umar semuanya menganut 

agama Islam. Pendidikan akhlak yang baik yang di tanamkan ke siswa diharapkan 

mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam pada siswa. Pendidikan 

akhlak yang diberikan pada anak secara baik yang akan menjadikan orang yang 

berakhlak baik. Studi ini diharapkan bisa menambah konsep gagasan tentang 

pendidikan ahklak yang dilaksanakan atau diterapkan di sekolah, dengan tujuan 

agar konsep pendidikan akhlak disekolah mampu menjadikan dan merubah 

prilaku siswa yang lebih baik.         

         Pembentukan akhlak mulia pada siswa dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

yang sunguh-sunguh dilakukan oleh pendidik untuk membentuk akhlak anak, 

memanfaatkan prasarana di disekolah dan memberikan pembinaan pada siswa 

secara terprogram dengan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 

secara terus- menerus. peran orang tua dan guru sangatlah penting dalam 

mendidik anak- anaknya. Dengan cara menyeimbangakan antara penanaman 

pendidikan umum dan pendidikan islam. Sehingga guru atau orang tua bisa 

menanamkan pendidikkan pada putranya dengan baik, akan menjadi manusia 

yang di patuhi dan di hormati oleh anakanaknya, serta akan menjadikan anak-anak 

yang sholeh-sholehah sesuai dengan syari’at Islam. 

           Proses penanaman nilai-nilai karakter dari surat Lukman ayat 13-14 pada 

siswa, diharapkan mampu membentuk akhlak karimah dalam kehidupan sehari 

hari, baik berakhlak kepada Allah maupun berakhlak kepada guru dan Orang tua 

serta dengan sesama. Apakah hal ini terbukti? Tentunya belum bisa disimpulkan, 

apakah nilai- nilai karakter surat Lukman ayat 13-14 mampu memberikan 

kostribusi dalam membentuk akhlak karimah pada siswa sudahkah sesuai dengan 
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kajian yang benar dalam penerapanya, ataupun masih belum sesuai dengan yang 

di harapkan dalam tujuan dan target materi pendidikan di sekolah.  

       Fenomena yang terjadi di kalangan siswa di SMA Teuku Umar. Di sekolah 

sudah dilaksanakan berbagai macam kegiatan keagamaan untuk memberikan 

bekal akhlak karimah dan penanaman karakter pada siswa, namun yang terjadi 

belum semuanya siswa SMA Teuku Umar Semarang bisa bersikap yang baik, 

Seperti masih anak-anak yang yang belum patuh terhadap Allah, guru, dan orang 

tua ketika disuruh mengerjakan sholat, belajar, mengaji, memakai berjilbab bagi 

perempuan, membaca Al qur’an, wajib taat pada tata tertib dan aturan. Hal ini di 

sebabkan bisa jadi karena kurangnya pemahaman nilai-nilai terhadap isi 

kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Salah satu ciri-ciri ketidak pahaman 

mereka adalah siswa kurang intensif terhadap aspek penanaman ketauhidan 

kepada Allah, kepatuhan kepada orang tua ataupun ketaatan kepada guru.  

       Sekolah sudah berupaya untuk membekali karakter sesuai surat Lukman ayat 

13-14 sudah dilakukan dengan melakukan kegiatan keagamaan di sekolah, dan ini 

sudah berjalan serta diatur dalam program kegiatan keagamaan serta 

terjadwaldengan baik dalam kegiatan sekolah. Diantaranya adalah: 

a. Pendidikan dan penanaman nilai ketauhidan kepada Allah SWT melalui 

       kegiatan kajian islam setiap jumat. 

b. Penjadwalan siswa ketika mengerjakan sholat dhuha, fardhu dhuhur dan 

       ashar disekolah wajib dikerjakan secara berjamaah dan sholat jumat 

       di sekolah. 

c. Kegiatan pesantren Ramadhan dan mabid (bermalan di sekolah) untuk 

        memerikan penguatan dalam bidang ibadah dan penguatan iman dan  

        taqwa kepada Allah 
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d. Pengajian rutin bulanan di masjid sekolah diselenggaran OSIS dan 

       didampingi Pembina OSIS dan guru Agama. 

e. Bimbingan Baca Tulis Alquran wajib bagi semua siswa, dari jilid 1 sampai 

        juz amma, dan bagi siswa yang sudah sampai Alquran dan hafalan Al quran. 

       Adanya upaya dari sekolah untuk merancang kegiatan siswa disekolah,  

       sebagai salah satu cara sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dari surat 

       Lukman ayat 13-14 untuk kami jadikan dasar dalam penelitian saya.  

           Dengan demikian perlu sebuah pembuktian untuk di lakukan penelitian 

lebih lanjut, agar bisa menjadi sebuah teori yang benar. Karena ada yang memiliki 

persepsi bahwa siswa SLTA itu akhlaknya, moralitasnya belum semua sesuai 

dengan ajaran agama Islam sesuai surat Lukman ayat 13-14.   Permasalahan itulah 

yang menjadi pemikiran penulis tentang bagaimana nilai- nilai Karakter surat 

Lukman ayat 13-14 dapat membrikan konrtibusi dalam membentuk akhlak 

karimah pada siswa SMA Teuku Umar Semarang. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan kondisi permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka 

penetapan rumusan masalah yang kami tuliskan pada penelitian ini adalah: 

1. Apa sajakah nilai-nilai karakter yang terkandung dalam surat    

       Lukman ayat 13-14 di sekolah? 

2. Bagaimana kontribusinya nilai-nilai karakter pada surat Lukman ayat  

       13-14   dalam pembentukan akhlak karimah pada siswa SMA Teuku  

        Umar Semarang 
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C. Tujuan Penelitian 

        Dari beberapa rumusan masalah yang sudah kami tuliskan pada 

penelitian ini, maka dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan nilai-nilai karakter dalam surat 

Lukman ayat 13-14. di SMA Teuku Umar Semarang 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstribusi nilai-nilai karakter 

pada   surat Lukman ayat 13-14 dalam pembentukan akhlak karimah 

siswa. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Setelah kami tinjau dari tujuan penelitian tersebut diatas, maka secara 

teori penelitian ini di targetkan dapat berguna dan bermanfaat untuk 

menambah khasanah ilmiah terutama dibidang penelitian dan 

pengembangan keilmuan dan pendidikan agama serta menambah 

referensi dalam hal nilai karakter dalam surat Lukman ayat 13-14. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dalam penelitian ini bermanfaat secara khusus untuk para 

penuntut ilmu dan untuk menambah koleksi, refrensi, serta literatur 

dalam bidang pendidikan agama islam sehingga bisa dijadikan media 

belajar bagi mahasiswa lainya dalam memahami nilai-nilai Karakter 

surat Lukman ayat 13-14.    

3. Bagi masyarakat  

Diharapkan  dapat membantu dalam menentukan alternatif dalam  

memahami Al quran surat Lukman ayat 13-14  sebagai upaya untuk 
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 membangun sikap dan prilaku siswa yang lebih baik. Masyarakat, dapat 

mengambil hikmah kandungan yang  ada surat Luqman ayat 13 dan 14. 

E. Metode penelitian 

1.  Pendekatan Penelitian 

        Dalam penelitian ini sangat mungkin bagian utamanya adalah tentang 

cara yang digunakan untuk menemukan solusi untuk pemeriksaan atau 

secara teratur disebut strategi penelitian. Dalam metode penelitian, 

diperlukan metodologi yang digunakan sebagai daya tarik dari 

perkembangan penelitian. Memilih metodologi tertentu dalam penelitian 

ini memiliki hasil sendiri karena interaksi harus diikuti dengan handal dari 

permulaan hingga berakhir untuk mendapatkan hasil yang optimal dan 

nilai logis sesuai batas, jangkauan dan tujuan penelitian. 

   Untuk ketepatan dalam penggalian data dan informasi dalam 

penelitian, Pendekatan yang kami gunakan dalam menyusun penelitian ini 

dengan metodologi kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menguraikan 

metodologi kualitatif sebagai strategi pemeriksaan yang akan memberikan 

informasi ilustratif sebagai kata-kata yang disusun atau lisan dari individu 

dan praktik dari individu yang dapat diperhatikan. ( Lexy J. 

Moeleong,2012 : 4 ). Pendapat yang lain menurut David Williams (dalam 

Lexy J. Moeleong) menulis Penelitian kualitatif adalah cara untuk 

mengumpulkan informasi tentang suatu latar belakang yang alamiah, 

menggunakan teknik yang alamiah, dan dilakukan oleh individu atau 

analis yang tertarik secara alamiah. ( Lexy J. Moeleong, 2012 : 5 )  
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Sebenarnya secara umum dapat di artikan bahwa teknik penelitian 

dapat diterjemahkan sebagai suatu proses yang ilmiah untuk bisa 

menghasilkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. ada empat kata 

kunci yang diperhatikan dalam penelitian kualitatif yaitu, cara ilmiah, data, 

tujuan, dan manfaat tertentu. Secara ilmiah kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang ada, yaitu sesuai akal (rasional), 

Pengalaman (empiris), dan sistematik.  

       Logika yang dimaksud mempunyai arti dalam aktifitas penelitian 

dilakukan oleh peneliti bisa diterima itu masuk akal, sehingga dicapai oleh 

pemikiran manusia. Secara eksperimental, cara pemeriksaan yang 

diarahkan oleh analis dapat dilihat oleh diamati manusia, sehingga orang 

lain juga dapat melihat dan memahami proses yang digunakan. 

       Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif, 

dengan harapan bisa mengeploralasi lebih mendalam mengenai pencapaian 

kemampuan memahami nilai-nilai surat Lukman ayat 13-14. Selain itu 

diharapkan dapat mengidentifikasi   nilai karakter yang terkandung dalam 

surat tersebut, dan memberikan konstribusi dalam membentuk akhlakul 

karimah pada peserta didik, baik kepada Allah dan kepada orang tua 

2. Desain Penelitian 

      Tempat penelitian ini berlangsung di SMA Teuku Umar Semarang 

yang sudah dikenal khususnya oleh masyarakat kota Semarang dan 

sekitarnya sebagai lembaga Pendidikan Islam yang unggul dan 

menanamkan nilai-nilai karakter yang islami. Adapun peneliti memilih  

 



30 
 

SMA Teuku Umar sebagai lokasi penelitian, karena paling tidak 

berlandaskan beberapa alasan sebagai berikut : 

a. SMA Teuku Umar Semarang sudah menanamkan pendidikan 

nilai-nilai karakter dan agama yang baik kepada para muridnya. 

b. Letaknya di tengah kota Semarang, sehingga mudah dijangkau 

untuk penelitian. 

c. SMA Teuku Umar Semarang dalam melaksanakan program 

Pembelajaran yang selalu menanamkan karakter religius 

dengan disiplin yang tinggi. 

        Para guru, kepala sekolah dan wakil dan para murid menjadi 

subyek dalam penelitian ini. Adapun waktu yang dimanfaatkan dalam 

kegiatan penelitian ini, diawali dari bulan Nopember - Desember 2021. 

Dimana dalam kegiatan Pembelajaran sudah mulai Pembelajaran Tatap 

Muka Terbatas ( PTM ) 

       Desain dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana 

peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian disekolah. Adapun 

pendekatan yang dimanfaatkan adalah riset etnografis, dimana peneliti 

bermaksud untuk mempelajari pola yang sama, dengan satuan analisis. 

Peneliti bepusat pada sekelompok orang yang mempunyai sosial budaya 

yang sama. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan secara etnografi 

dengan cara mendesain sebuah penelitian kualitatif yang penelitiannya 

dengan cara menggambarkan dan menguraikan paradigma yang sama, dari 

nilai, karakter, akidah dan bahasa dari suatu golongan yang mempunyai 

budaya sama atau serumpun. (Jhon W. Creswell, 2015: 49).  
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      Selain itu dalam penelitian Etnografi adalah metode untuk 

berkonsentrasi pada pertemuan masyarakat yang sama serta hasil yang 

tertulis dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini kelompok yang sama 

dimaksud adalah kelompok sasaran ditingkat pendidikan SLTA yang sama 

-sama sedang belajar memahami Al quran dan proses menanamkan nilai 

karakter terutama dalam surat Lukman ayat 13-14. 

3.  Fokus penelitian 

      Mengingat hasil dalam peningkatan penelitian di lapangan bahkan 

sampai pada hasil perolehan yang biasanya ada beberapa aspek menarik 

berkaitan dengan hasil penelitian di lapangan. Sehingga dari sekian banyak 

aspek untuk keterbatasan sejauh mana pencarian dalam lingkup penelitian, 

maka perlu ditentukan fokus penelitian, yaitu tentang nilai-nilai karakter 

yang dalam surat lukman yang diterapkan di SMA Teuku Umar Semarang 

dan konstribusinya dalam pembentukan akhlak karimah bagi siswa SMA 

Teuku Umar Semarang, Keuntungan lain  bahwa para peneliti tidak 

terjebak dengan berapa banyak informasi data yang diperoleh di lapangan.. 

Sebenarnya penelitian kualitatif ada Batasan yang harus dilakukan, lebih 

bergantung pada tingkat kecenderungan seseorang, yang harus dilakukan 

segera dan pemulihan masalah yang harus ditangani. ( Sugiyono, 2017 : 

207 ) 

Dari Fokus penelitian tersebut dirumuskan berbagai masalah 

diantaranya : 

a. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung dalam dalam surat 

Lukman 13-14? 
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b. Bagaimana kontribusi nilai-nilai Karakter pada surat 

Lukman ayat 13-14 dalam pembentukan akhlak karimah 

pada siswa SMA Teuku Umar Semarang  

4. Data dan Sumber Penelitian 

      Dalam eksplorasi informasi data dan sumber informasi yang harus 

dipikirkan, adalah sumber informasi data penting dan sumber informasi 

data opsional. Sumber data primer itu disebut sebagai data pertama atau 

data mentah, data primer dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang 

terkandung dalam surat Lukman ayat 13-14, sedangkan data skundernya 

adalah kontribusinya dalam pembentukan akhlak karimah siswa SMA 

Teuku Umar dan sebagainya. Sedangkan Menurut Lofland dan Lofland, 

seperti dikutip oleh Moeleong bahwa pada prinsipnya sumber informasi 

dalam pemeriksaan subjektif yang harus diperhatikan adalah kata-kata, 

kegiatan, sisanya adalah augmentasi seperti catatan dan lain-lain. ( 

Lexy.J.Moeleong, 2015 : 157 ) 

     Informasi diperoleh dari realitas atau masalah yang terjadi. Informasi 

adalah berbagai sumber informasi dari pemikiran ilmuwan catatan baik 

sebagai realitas dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mengumpulkan data informasi yang menyiratkan data yang dapat 

digunakan melalui estimasi tertentu untuk digunakan sebagai premis dalam 

mengatur pertengkaran yang masuk akal ke dalam realitas. Selanjutnya 

sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana suatu data dapat 

diperoleh di tempat penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Person adalah sumber data dalam bentuk orang. Termasuk dalam 
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sumber data ini adalah kepala sekolah, waka, guru, siswa, serta 

pihak-pihak yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter siswa di SMA 

Teuku Umar Semarang.. 

b. Place adalah sumber informasi sebagai tempat atau sarana. Misalnya, 

wali kota, masjid, koridor, kantor di SMA Teuku Umar Semarang. 

c. Kertas, yang merupakan sumber informasi sebagai gambar yang masuk akal 

untuk pemanfaatan strategi dokumentasi. Informasi ini dapat diperoleh dari 

melalui laporan sebagai buku, lembar pemberitahuan, dan arsip yang 

berbeda yang diperlukan baik dari situs eksplorasi maupun dari luar situs 

pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

     Berdasarkan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah di 

dalam penelitian thesis ini, maka data yang dikumpulkan meliputi:  

a. Nilai karakter yang akan diajarkan dalam  Lukman ayat 13-14 

b. Implementasi nilai-nilai karakter pada surat Lukman ayat 13-14 

dalam pembentukan akhlak karimah pada siswa SMA Teuku 

Umar Semarang. 

      Data informasi ini adalah data informasi penting dan sementara 

yang dapat membuat sesuai unsur-unsur pemeriksaan di lapangan. 

Sedangkan data informasi tambahan inilah yang terjadi dan kondisi 

sebagai ciri khas pengaturan eksplorasi. Data informasi penting akan 

digali di dalam dan di luar dari mata pelajaran eksplorasi yang terdiri 

dari Kepala Sekolah, Waka Sekolah, tenaga pendidik, siswa dan 

lain-lain. Sementara data sekunder akan digali selain mata pelajaran 

penelitian yang disebutkan di atas, itu juga akan digali dari data 

dokumenter dan objek pengamatan langsung selama studi di SMA 

Teuku Umar Semarang. 
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5. Teknik Akumulasi/Pengumpulan Data 

      Adapun  cara dalam akumulasi data yang dibutuhkan dalam  

pengkajian ini adalah data kualitatif yang lebih banyak menampilkan 

deskripsi berupa kata-kata, tingkah laku, proses, serta nilai-nilai 

karakter surat Lukman yang tertanam dalam akhlak karimah siswa 

SMA Teuku Umar Semarang. Sedangkan cara yang akan dilakukan 

untuk bisa mendapatkan ddata dalam penelitian thesis ini adalah 

sebagai berikut:   

a. Observasi  
 

     Berdasarkan pendapat Sutrisno Hadi bahwa, obeservasi adalah 

suatu cara yang rumit, yang tertata dari berbagai proses dalam 

penelitian secara jasmaniah dan rohaniah. Dua dari cara tersebut 

yang paling penting adalah cara-cara dalam pengamatan dan dalam 

ingatan atau kesadaran. (Sugiyono, 2018: 203) 

      Berdasarkan pendapat tersebut Dapat dijelaskan dengan baik 

bahwa strategi observasi adalah teknik untuk memperhatikan 

perilaku manusia sebagai peristiwa nyata yang memungkinkan kita 

untuk melihat perilaku sebagai interaksi. Sedangkan dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung yaitu; pada saat 

peristiwa atau tingkah laku maupun kegiatan yang diteliti terjadi 

maupun tidak langsung yaitu pada saat peristiwa, tingkah laku, 

atau kegiatan yang diteliti tidak berlangsung (sebelum terjadi atau 

sudah terjadi). 

       Melihat sebagian dari hal-hal ini, dapat diketahui bahwa 

melalui strategi persepsi spesialis akan menemukan dan 
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mengumpulkan informasi dan data tentang latihan yang ketat 

dengan memperhatikan, memusatkan perhatian pada efek gejala, 

kesempatan atau sesuatu yang terjadi di sekitar mata pelajaran, 

untuk menjadi spesifik di SMA Teuku Umar Semarang. 

      Dari sisi cara dalam pelaksanaan pengumpulan data, Ketika 

peneliti melakukan pengamatan/pengamatan dapat dibagi menjadi 

dua yaitu participant observation (observasi berperan serta) dan 

non participant observation, dan untuk langkah berikutnya dari sisi 

peralatan yang digunakan, maka dalam penngamatan bisa dibagi 

menjadi observasi tersetruktur dan observasi tidak tersetruktur. 

(Sugiyono, 2018;203) 

       Berdasarkan penjelasan di atas metode maka seorang peneliti 

dalam melakukan observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan observasi non-partisispan. Itu adalah metode untuk 

menyebutkan fakta yang dapat diamati dalam pemeriksaan para 

ilmuwan sama seperti pengamat independen dan tidak mengambil 

bagian atau tidak berpartisipasi. Hal tersebut dilakukan agar 

partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang dilihat, sehingga 

keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan dan lebih valid atau 

akurat. 

 b. Wawancara  

      Dalam sebuah penelitian tentunya, menggunakan wawancara, 

Adapun cara melakukan wawancara atau interview. Wawancara 

adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau kata-kata, jadi semacam 
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pembicaraan yang bertujuan memperoleh informasi atau data 

(Sugiyono, 2017:113). Jenis wawancara dapat dikenali 

 menjadi dua yaitu:  

1) Wawancara terstruktur yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan 

 sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis.  

2) Wawancara yang tidak terstruktur ada dalam wawancara yang 

sejenis ini. tidak mengatur ikhtisar pertanyaan sebelumnya dan 

dapat menimbulkan Apa pun yang dia anggap signifikan dalam 

keadaan wawancara, pertanyaan tidak diajukan dalampermintaan 

yang sama, bahkan pertanyaannya tidak serupa sepanjang waktu. 

Namun, sangat bagus dengan asumsi penanya sebagai pegangan 

mencatat fokus signifikan yang akan dibicarakan sesuai alasan 

wawancara. (Sugiyono, 2018:117-119)  

        Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini Analis 

menggunakan wawancara terorganisir yang merupakan wawancara 

yang diarahkan oleh penanya dengan perkembangan pertanyaan 

lengkap dan pasti. Metode wawancara atau pertemuan di sini yang 

digunakan analis untuk mengamati data dengan kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, tenaga pendidik dan siswa. Alasan peneliti 

memilih menggunakan teknik wawancara dikarenakan dengan 

metode data atau informasi yang diperoleh lebih akurat dan 

terjamin kevaliditasiannya. 

2. Dokumentasi  

        Dokumentasi adalah berbagai macam informasi tentang suatu 

hal atau elemen seperti catatan, nilai, transkip, buku, makalah, 
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majalah, ukiran, menit pertemuan, lengger, surat kabar, rencana, 

notulen rapat dll. (Arikunto, 2013:274). 

         Dalam kegiatan ini, dibutuhkan adanya sebuah dokumen 

untuk dokumen bukti. Dimana sebuah dokumen merupakan 

sebuah catatan kejadian yang lampau. Bentuk Salinan data itu bisa 

ditulis, digambar, atau sebuah karya-karya monumental dari 

seseorang. Contoh duplikat sebagai karya seperti jurnal, riwayat 

kehidupan, cerita, akun, aturan, strategi. Contoh laporan sebagai 

gambar, seperti foto, gambar hidup, penggambaran dan lain-lain. 

Catatan sebagai karya, misalnya dokumen yang berbentuk karya, 

yang berupa gambar, tokoh, film, dan lain-lain. Studi laporan 

merupakan bagian dari penggunaan dan pemanfaatan persepsi dan 

teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 

2018:314). Didalam pelaksanaan dokumentasi ditujukan untuk 

mendapatkan sebuah data secara langsung dari tempat penelitian 

yaitu: buku-buku yang rilevan, peraturan-peraturan, laporan 

sebuah kegiatan, foto-foto, film dokumenter yang sesuai 

kebutuhan dalam penelitian.  

       Teknik ini dipakai oleh peneliti untuk mengambil data dari 

dokumentasi di SMA Teuku Umar yang meliputi letak geografis, 

visi dan misi, struktur organisasi kepengurusan Lembaga 

Pendidikan, data siswa, jadwal mengajar, dan kondisi sarana dan 

prasarana.  Alasan peneliti mengapa memilih metode dokumentasi 

dikarenakan kebutuhan akan pengetahuan mengenai penelitian 
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berdasarkan sumber yang sudah ada yang peneliti mengetahuinya 

dari sumbernya secara langsung. 

6. Keabsahan Data Penelitian 

                     Keabsahan data dalam penelitian maksudnya adalah bahwa setiap 

                 kondisi tertentu peneliti harus memenuhi:  

                  a. Mendemonstrasikan nilai yang baik dan benar.  

                  b. Menyediakan bahan dasar agar dapat diterapkan.  

                  c. Mendapatkan sebuah keputusan yang dapat dibuat dan konsitensi 

                      dari prosedur penelitian dan kenetralan dari temuan dan hasil  

                      keputusannya. (Lexy Moleong, 2011: 320).  

       Dengan memeriksa keabsahan informasi data yang merupakan 

prosedur yang digunakan sehingga pemeriksaan subjektif dapat diwakili 

secara deduktif dan menghasilkan informasi data yang sah dan mencoba 

kepercayaan, memeriksa keabsahan informasi data adalah metode yang 

digunakan sehingga eksplorasi subyektif dapat diwakili secara 

eksperimental dan menghasilkan informasi substansial dan validitas yang 

teruji keabsahannya. Cara yang diterima oleh analis sebagai berikut:  

               a. Melakukan Perpanjangan dalam keikutsertaan  

       Memperluas perpanjangan penelitian dalam pemeriksaan 

menyiratkan bahwa peneliti tinggal di lokasi tempat penelitian sampai 

kejenuhan berbagai informasi dan dapat dicapai. (lexyMoleong, 

2011:327).  

Kerjasama spesialis di lapangan adalah informasi yang sangat tegas dan 

berakhir untuk diperoleh. Semakin banyak eksplorasi dalam rentang 

waktu yang luas, informasi yang diperoleh akan lebih selesai dan sah. 
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        Dengan bertambahnya kerja sama akan membuat kepercayaan 

subjek pada peneliti serta keberanian peneliti sendiri. Demikian juga, 

kepercayaan dan keberanian subjek Penelitian diri adalah siklus 

perbaikan yang terjadi setiap hari dan merupakan instrumen untuk 

mencegah eksperimen upaya sehubungan dengan subjek, seperti 

berbohong, menipu, membayangkan. peneliti di sini memimpin 

pemeriksaan untuk mendapatkan data yang paling dapat diandalkan. 

b. Ketekunan atau keajekan pengamat  

Pra-persepsi dalam penelitian menyiratkan pelacakan pendekatan untuk 

terus menguraikannya dengan cara yang berbeda sesuai dengan proses 

penyelidikan yang stabil dan bersyarat. (Sugiyono, 2018:329). Ketekunan 

dalam persepsi direncanakan untuk mengamati ciri dan komponen dalam 

keadaan yang sangat tepat dengan masalah yang dicari dan kemudian 

ilmuwan berpusat di sekitar hal-hal secara lebih rinci. Ketekunan 

persepsi dilakukan oleh peneliti dengan mengarahkan persepsi dengan 

teliti, cermat, dan terus menerus selama siklus pemeriksaan. Gerakan ini 

diikuti oleh wawancara dengan fokus dari dalam dan luar, dengan tujuan 

agar mereka dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, 

seperti berpura-pura. 

 

c. Triangulasi  

      Triangulasi adalah cara pengumpulan data dalam penelitian yang 

mempunyai sifat mengabungkan dari beberapa cara dalam pengumpulan 

data dari berbagai sumber informasi yang ada. Apabila peneliti 

mengerjakan pengumpulan data dengan menggunakan trianggulasi, maka 

sesungguhnya peneliti mengumpulkan informasi yang sementara menguji 
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validitas data. yang digunakan, yakni pemeriksaan akreditasi informasi 

dengan metode yang berbeda untuk bermacam-macam informasi dan 

sumber informasi yang berbeda. (Sugiyono, 2018:315).  

        Menurut Susan Stainback dalam bukunya Sugiyono mengatakan 

bahwa sesungguhnya tujuan dari triangulasi yaitu tidak sekedar untuk 

mencari kebenaran dari beberapa fenomena yang telah ada, tetapi lebih 

dari pada itu sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan peneliti 

terhadap apa yang sudah diketemukan.  (Sugiyono, 2018:316). 

       Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang 

menyelidiki realitas data spesifik melalui sumber yang berbeda untuk 

mendapatkan informasi. Dengan demikian, triangulasi sumber 

menyiratkan data kontras (bergema) yang didapat melalui berbagai 

sumber. Jika ada tiga sumber data, itu tidak dapat diratakan seperti dalam 

pemeriksaan kuantatif, namun digambarkan, diperintahkan, perspektif 

mana yang sangat mirip, berbagai perspektif, dan perspektif mana yang 

lebih eksplisit dari tiga sumber data. Data yang telah dianalisis oleh para 

ilmuwan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang 

kemudian disebutkan setuju dengan tiga sumber data yang ada. Misalnya, 

membandingkan hasil wawancara dengan wali dan dengan santri, kontras 

dengan konsekuensi wawancar dan dokumen di lokasi penelitian. Jadi 

dalam triangulasi analis diarahkan mengevaluasi kembali, cross check, 

bertemu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, 

dan diskusi teman sejawat. 
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           d. Pemeriksaan atau Pengecekan Teman Sejawat  

        Pemeriksaan teman sejawat Ini adalah metode untuk 

mempublikasikankan hasil sementara atau haisl akhir yang didapat 

sebagai diskusi atau lainnya oleh teman-teman sebaya acara yang tahu 

tentang tindakan pengetahuan dalam sesuatu kegiatan. Melalui diskusi 

ini, peneliti dan teman sejawat dapat mensurvei kearifan, perspektif, dan 

peneletian yang sedang dilakukan, sehingga mereka dapat memberikan 

data / pandangan dasar, panduan, dan analisis, strategi atau lainnya. 

(Lexy Moleong, 2011:334). Perkembangan ini juga akan berguna bagi 

peneliti untuk tujuan penilaian dan membantu mendorong langkah-

langkah penelitian yang tepat dan lebih tepat untuk berikutnya. 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan uji validitas dan realibilitas. Uji validitas dilakukan secara internal 

dan eksternal. Data tersebut bisa dikatakan valid apabila dalam penulisan 

data tersebut tidak ada perbedaan apa yang dikatakan peneliti dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataanya. Sehingga uji keabsahan 

data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji kredibilitas. Uji 

kredibilitas akan dilakukan dengan triangulasi, dalam penelitian ini akan 

dilakukan Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data melakui berbagai 

sumber Siswa, guru, Kepala Sekolah dan hasil Wawancara untuk 

mendukung data. Dalam penelitian ini sumber yang dimaksud selain 

informan langsung adalah sumber dari siswa, guru dan kepala sekolah. 
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7. Teknik Analisis Data   

       Menurut Sugiyono, Analisi data adalah cara paling umum untuk 

melihat, merencanakan informasi, menangani informasi, dan kolaborasi 

data yang diperoleh dari persepsi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga 

peneliti dapat memberikan informasi sesuai dengan motivasi dan untuk 

membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2017: 335). Adapun dalam analisa data 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara deskriptif 

kualitatif. Analisis data kualitatif dapat dikerjakan secara berkelanjutan 

sampai selesai dengan melalui tiga langkah yaitu dengan cara reduksi data, 

dengan memberikan data, dan dengan membuat kesimpulan atau verifikasi 

data. Adapun bagan tentang analisis data dan interpretasi penulis sajikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1: Bagan tentang analisis data dan interpretasi 

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 332) 

 

 

  Pengumpulan Data 

   

      Display data 

        

        Reduksi Data 

 
 

Kesimpulan/ Penarikan 
Kembali/ Verifikasi 
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          Menurut data kualitatif dalam hal analisis ini, Bogdan mengatakan 

bahwa analisis sebuah data adalah sebuah proses untuk mencari, 

mendapatkan dan menyusun secara sistematis dari data yang didapat dari 

hasil kegiatan wawancara, mencatat temuan dilapangan, dan mendapatkan 

bahan-bahan yang sesuai, sehingga dengan gampang dapat untuk 

dimengerti, dan temuannya dapat disampaikan pada orang lain (Sugiyono, 

2018: 34). Kemudian dari data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis 

dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dengan reduksi 

data, dengan penyajian data, dan dengan melakukan penarikaan 

kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2018: 337). 

      a. Reduksi Data  

        Pengertian dari mereduksi data yaitu merangkum dari data yang ada, 

memilih hal-hal yang utama atau terpenting, lalu memfokuskan pada hal- 

hal yang utama atau penting, kemudian dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak butuhkan (Sugiyono, 2017: 337). Dari kegiatan 

reduksi data tersebut maka, Ini akan memberikan gambaran yang masuk 

akal, dan akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data untuk 

waktu berikutnya. Penurunan data dalam penelitian ini akan memusatkan 

perhatian pada konsekuensi wawancar dengan orang tua, wali sekolah 

langsung dan siswa yang menyinggung pada pendidikan karakter yang 

diajarkan dan cara mengimplementasikannya. 

      b.   Display Data atau Penyajian Data   

Dalam proses waktu penyajian data yang dihabiskan untuk 

memperkenalkan informasi adalah interaksi dalam kesiapan data 

eksplorasi yang disengaja untuk memperoleh tujuan sebagai penemuan 
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dalam penelitian dan dalam tindakan. Pengenalan data dilakukan untuk 

mengatur dan mengumpulkan teks cerita dari sekelompok data yang 

didapat dari kesimpulan informasi yang berasal dari reduksi data, sehingga 

peneliti memungkinkan untuk membuat kesimpulan. Dalam pengenalan 

data ini harus dilengkapi dengan analisis data yang mencakup 

penyelidikan hasil dokumentasi, penyelidikan konsekuensi dari observasi 

dan peneletian hasil wawancara. 

      c. Kesimpulan (Conclusion Drawing)  

      Selain itu, pada fase penarikan kesimpulan akhir ini harus dapat 

dilakukan, yaitu peneliti menyebabkan membuat sebuah penyelidikan atau 

terjemahan dara yang ada dan evaluasi yang menggabungkan makna yang 

penting dan pengaturan klarifikasi informasi yang diperoleh dalam ulasan. 

Dengan demikian tujuan penelitian, adalah untuk mendapatkan sebuah 

penemuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada menelitinya. 

Penemuan baru yang disajikkan Ini cenderung menjadi penggambaran atau 

gambar suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah 

survei akan menjadi lebih jelas, penentuan yang diambil dapat menjadi 

hubungan kausal atau interaktif, berteori, dan menjadi hipotesis. 

(Sugiyono, 2017:335). Maka dari itu dalam penelitian kualitatif data yang 

diperoleh lalu dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyelidiki informasi data di lapangan yang selesai selama penelitian 

berlangsung.  

2) Menganalisis informasi data yang telah dikumpulkan atau baru-baru ini 

mendapat informasi.  
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3) Ketika proses pengumpulan informasi data selesai, para peneliti 

membuat laporan analis menggunakan teknik deskriptif yang 

merupakan semacam penelitian yang berencana untuk membuat garis 

besar suatu situasi atau peristiwa. 

        Mengingat proses ini, informasi data yang telah diperoleh akan diatur 

dan kemudian dikumpulkan pada informasi komparatif dan kemudian akan 

diperiksa sehingga substansi sesuai dengan data yang diperlukan di dalam 

dan di luar dan valid. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis  

     Untuk mempermudah dalam memberikan klarifikasi, pemahaman dan audit 

topik yang akan dibicarakan, maka penliti menyusun sistem penulisan teori 

sebagai berikut: 

a. Bagian awal  

Pada bagian awal penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari halaman: Judul, 

pernyataan keaslian, nota pembimbing, Motto, Persembahan, abstrak, Pedoman 

Trassliterasi, kata pengantar, daftar Isi. 

b. Bagian Isi  

      Untuk substansi proposal terdiri dari lima bagian, antara lain: 

Bagian Satu Pendahuluan, bagian ini terdiri dari; Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode dalam 

penelitian yang menggabungkan; Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, 

Fokus Penelitian, Sumber Data dan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Validitas Data, dan Teknik Analisis Data  
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Bab Dua dari Studi Perpustakaan, terdiri dari; Studi Penelitian Sebelumnya, 

Studi Teoritis dan Kerangka Pemikiran. 

Bab Tiga Paparan Data dan Hasil Penelitian, terdiri dari; Paparan Data 

Penelitian dan Hasil Penelitian yang meliputi; pertama, Hasil Penelitian 

tentang Nilai-nilai karakter surat Lukman ayat 13-14. Kedua, Hasil Penelitian 

tentang implementasi nilai-nilai karakter surat Lukman ayat 13-14 dalam 

pembentukan akhlak karimah di SMA Teuku Umar Semarang. 

Bab Empat Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari 2 sub bab; sub bab 

pertama, Pembahasan tentang nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam surat 

Lukman ayat 13-14. Kedua, Pembahasan tentang implementasi Nilai-nilai 

karakter surat Lukman ayat 13-14 dalam pembentukan akhlak karimah di SMA 

Teuku Umar Semarang. 

     Bab Lima Penutup, terdiri dari dua sub bab, yaitu Simpulan dan Saran. 

c. Bagian akhir  

         Pada bagian akhir ini terdiri dari, Daftar pustaka, Lampiran-lampiran, 

Sertifikat dan riwayat pendidikan penulis 
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BAB II 

 

 NILAI-NILAI KARAKTER DALAM SURAT LUKMAN AYAT 13-14 

DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK 

KARIMAH 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

          Kajian tentang Nilai-Nilai Karakter sebelumnya telah ada beberapa 

       penelitian, diantaranya : 

1. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surah Yusuf, tesis ini 

disusun oleh Ahmad Fuadi Romadhon peserta Program Studi Pendidikan 

Islam UIN SU Medan yang selesai pada tahun 2016 Masehi. dalam dalil 

ini para peneliti meneliti tentang sisi positif dari sekolah karakter yang 

terkandung dalam al-Qur'an surah Yusuf. Dalam surat Yusuf ada ayat yang 

berisi sisi positif dari sekolah karakter yang berhubungan dengan 

pentingnya mereka dengan delapan belas fokus yang diciptakan oleh 

Kemendiknas. Titik fokus dari masalah penelitian ini adalah cara-cara di 

mana sisi positif dari sekolah sesuai yang ada dalam surat Yusuf. Motivasi 

di balik penelitian ini adalah untuk menemukan sisi positif karakter dalam 

surat Yusuf. Nilai positif dari penelitian ini adalah sesuai dengan 

pengumpulan ayat. Dalam surat Yusuf ada beberapa sisi positif dari 

pendidikan karakter sesuai dengan layanan pendidikan, untuk menjadi 

kualitas disiplin tertentu, nilai-nilai toleransi, jujur, kerja keras, rasa ingin 

tahu, manfaat menyukai prestasi, cinta damai, bersahabat, peduli sosial.  

        Tesis di atas menganalisis sisi positif dari pendidikan karakter dalam 

Surah Yusuf, dengan cara pengelompokkan ayat sesuai dengan urutan ayat 

dalam dalam Surah Yusuf. Sementara penulis memeriksa tentang nilai 

karakter dalam al-Qur'an surah Lukman ayat 13-14 dan komitmennya 
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dalam membentuk akhlak karimah.  dengan cara meneliti ayat-ayat yang 

ada dalam surah Lukman ayat 13-14. Dari hal ini dapat dilihat persamaan 

kedua penelitian ini. membahas tentang nilai-nilai Karakter dalam Qur’an 

surat Lukman ayat 13-14 dan konstribusinya dalam pembentukan Akhlak, 

sesuai tema yang akan di bahas. Dari hal ini dapat dilihat perbedaan kedua 

penelitian ini. 

2. Ahmad Fuadi Romadhon, dalam penelitiannya yang berjudul, Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surah Yusuf, tesis ini disusun oleh 

Ahmad Fuadi Romadhon peserta Program Studi Pendidikan Islam UIN 

Sumatera Utara Medan yang selesai pada tahun 2016 Masehi. Dalam hal 

ini berkonsentrasi pada spesialis diperiksa berkaitan dengan sisi positif 

dari pendidikan karakter yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Yusuf.  

Di dalam surat Yusuf terdapat ayat - ayat yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan karakter dimana kalau dikaji isi kandunganya sesuai nilai 

karakter Pendidikan yang jumlahnya delapan belas point yang sesuai 

dengan yang dikembangkan oleh kemendiknas.  

        Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai karakter yang 

terkandung dalam surat Yusuf. Manfaat dari penelitian ini adalah sesuai 

dengan pengelompokkan ayat yang dalam surat Yusuf ada beberapa 

keuntungan dari pendidikan karakter sesuai dengan Kemendiknas, 

khususnya kualitas yang disiplin, jujur, kebangsaan, pekerja kers, rasa 

ingin tahu, jiwa kebangsaan, menghargai prestasi, jujur, cinta damai, 

peduli social dan tanggung jawab. Tesis di atas menganalisis sisi positif 

dari pendidikan karakter dalam Surah Yusuf, dengan mengumpulkan ayat 

sesuai urutan ayat dari dalam Surah Yusuf.  
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     Sedangkan penulis meneliti tentang nilai-nilai Karakter dalam surat 

Lukman ayat 13-14 dan kontribusinya dalam membentuk akhlak karimah, 

Sama dengan Judul yang di bahas. Namun dari hal tersebut, dapat dilihat 

perbedaan dari kedua penelitian ini. 

3. Sofa Mudana dalam penelitianya yang berjudul, Nilai-nilai pendidikan 

Akhlak karimah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra', tesis ini disusun oleh 

Sofa Mudana para mahasiswa Program Studi Konsentrasi Pendidikan 

Islam UIN Sumatera Utara di Medan yang selesai pada tahun 2017 Alasan 

dan motivasi di balik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap 

sisi positif dari pendidikan moral karimah yang terkandung dalam surah al-

Isra'. Dimana dalam ayat tersebut ada dua hal yang di kaji yaitu: Apa saja 

kualitas nilai- nilai pendidkan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an 

surah Al-Isra'? Lalu, pada saat itu, apa gunanya kualitas nilai-nilai 

Pendidikan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' dalam 

kehidupan sehari-hari? Strategi yang digunakan dalam Pendidikan moral 

ini adalah dengan menggunakan pemeriksaan subjektif, melalui 

penggambaran sebagai kata dan bahasa yang normal dengan menggunakan 

teknik logis yang berbeda.  

            Dalam Surat Al-Isra' ada beberapa kualitas pendidikan moral, 

untuk lebih spesifik: pengembangan nilai-nilai birrul walidaini, nilai 

bimbingan untuk memberikan hak istimewa kepada anggota kerabat, nilai 

larangan berbuat boros, nilai larangan bersikap kikir (bakhil), dan larangan 

bersikap takabur. Perintah dan larangan ini, jelas, dengan harapan tidak 

akan disalahgunakan bagi yang mengerjakan kebaikkan akan mendapatkan 

pahala baik secara sosial di dunia ini dan di akhirat. Dalam pendidikan 
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Islam, sudah sewajarnya ada sebuah penekanan dalam penanaman bidang 

akhlak yang terkait dengan surat Al-Isra’. Tesis ketiga ini melihat sisi 

positif dari pendidikan dalam al-Qur'an surah Al-Isra secara tersirat terkait 

dengan ahklakul karimah dan bagaimana mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sementara penulis akan membahas tentang nilai-

nilai Pendidikan ideologi, syariah dan ahklak dalam surah an-Nahl ayat l, 

dengan meneliti ayat dalam surah an-Nahl ayat l sesuai subjek yang akan 

diperiksa. Dari sini, Anda dapat melihat perbedaan antara kedua 

penyelidikan ini. 

 

4. Tesis yang di tulis oleh Yulinawati berjudul “Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan Melalui Program Adiwiyata di Sekolah” (Studi Komparasi di 

SMA Negeri 1 Toroh dan SMA Negeri 1 Grobogan). Dihubungkan dengan 

penelitian tersebut persamaanya ialah mengacu pada pendidikan karakter 

sebagai tema yang diangkat, penulis dalam tesis tersebut meneliti 

pendidikan nilai pada kegiatan adiwiyata di sekolah dengan teknik 

komparasi antar dua lembaga pendidikan, sedangkan penulis dalam 

penelitian ini membahas nilai-nilai karakter dalam surat Lukman ayat 13-

14 dan mengambil studi kasus di lembaga Pendidikan SMA Teuku Umar 

Semarang. Berbeda tentunya, tetapi dalam hal Pendidikan karakter ada 

persamaan walaupun tidak begitu banyak.  

 
5. Susini, dalam penelitianya yang berjudul yaitu Nilai Pendidikan Karakter 

dalam Surat Luqman Ayat 12-19 (Kajian Tafsir Al Misbah, Tafsir Ibnu 

Katsir, dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an). Dalam eksplorasi Susini 

menemukan nilai pendidikan karakter di Surat Luqman sesuai dengan 
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buku tafsir dari spesialis ahli tafsir. Tidak hanya itu, Susini juga 

memikirkan tiga terjemahan sehingga ditemukan kelebihan dan 

kekurangan dari setiap kitab tafsir tersebut. 

       Dari kajian beberapa tesis-tesis tersebut diatas dapat diambil sebuah 

kesimpulkan bahwa kelima  tesis tersebut menjelaskan bagaimana nilai-

nilai pendidikan karakter dan pendidikan akhlak yang terdapat dalam 

Alquran surat Lukman ayat 12-19, surat Al- Isra’, surat Yusuf, surat 

Lukman ayat 13-18 yang kesemuanya mengkaji tentang nilai karakter dari 

surat Al-Qur’an dan ayatnya yang terkandung didalamnya  dan nilai-nilai 

pendidikan karakter  yang ada bisa  didapatkan  dari sebuah kisah dan 

cerita dari  Al quran surat Lukman, dengan menggunakan metode yang 

sama yaitu dengan pendekatan analisis 

         Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu yang telah disebutkan di 

atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang kajian materi atau 

persoalan yang dibahas tentang nilai pendidikan karakter, pendidikan 

akhlak dalam Alquran. Dalam hal ini ada kesamaan dalam penelitian yaitu 

objek yang menjadi kajian dalam penelitian yaitu hanya terbatas pada surat 

Lukaman ayat 13-14 dan  nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam surat 

dan ayat  tersebut, lalu dikaji lebih jauh, bagaimana  kontribusinya  dari 

surat Lukman ayat 13 dan 14 dalam pembentukan akhlak karimah pada 

siswa,  dalam penelitian nanti tidak hanya sebatas pada nilai-nilai karakter 

dalam ayat 13-14 surat surat Lukman, namun di analisis  kontribusinya 

terhadap pembentukan akhlak karimah siswa. 
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B. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Al Qur’an 

a. Pengertian Al Qur’an  

             Sesuai bahasa, kata Al-Qur'an adalah jenis mashdar yang 

pentingnya setara dengan kata qira'ah yaitu bacaan. Jenis mashdar ini 

berasal dari fi'il madhi qara'a yang berarti membaca dengan teliti. 

Seperti yang ditunjukkan oleh istilah tersebut, Al-Qur'an adalah 

pengungkapan Allah sebagai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad melalui intervensi utusan malaikat jibril, yang dimulai dari 

surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, yang ditetapkan dengan 

cara mutawatir dan orang yang membacanya di nilai sebagai 

suatu ibadah. 

              Sedangkan menurut  ulama’ ushul fiqih pengertian al-Qur’an  

adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang 

lafazh-lafazh berisi keajaiban, dan orang yang membacanya memiliki 

nilai ibadah, yang ditemukan mutawatir, terdiri dari surat al-Fatihah 

untuk surat an-Nas.   

         Ada beberapa pemahaman tentang Al-Qur'an, antara lain; Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pemahaman Al-Qur'an adalah 

firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui 

mediasi utusan malaikat jibril untuk dibaca, dipahami, dan dilatih 

sebagai pedoman untuk hidup bagi umat manusia. (Kamus Bahasa 

Indonesia, 2008: 201) 
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       Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang dijaga dengan keaslian dari 

masa lalu sampai saat ini. Al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak pernah 

dicampur dengan kebatilan di mana saja dan tidak diragukan lagi 

kemurniannya. (QS. Al-Baqarah (2): Kondisi Al-Qur'an, sejak 

ditemukan lima belas abad sebelum hari ini, tidak ada pengurangan atau 

penambahan ayat sedikitpun hal itu adalah jaminan dan penjagaan 

terhadap Al Qur’an yang telah dijamin dan diberikan oleh Allah Swt. 

(QS. Al Hijr (15): 9).  

 Dengan cara ini semua orang muslim setuju bahwa Al-Qur'an 

adalah sebagai suber hukum Islam yang pertama dan mendasar. Bisa 

dikatakan, itu adalah sumber hukum islam yang pertama dari semua 

sumber hukum yang ada dalam ajaran agama Islam. Sebagai sumber 

yang paling penting dalam seperangkat hukum Islam secara 

keseluruhan, Al-Qur'an memiliki rincian substansi dan cara 

menyampaikan pesan kepada pembaca. Karena berubah menjadi aturan 

yang abadi, tingkat umum substansinya (menyeluruh), dan untuk 

keseluruhan pelaksanaannya (semua inklusif), maka, pada saat itu, 

substansi Al-Qur'an pada umumnya adalah subjek atau hal-hal penting, 

dan ini juga ditemukan dalam bahasanya bersifat universal. 

b. Kandungan isi Al- Qur’an 

       Al-Qur'an yang kita baca secara konsisten dan kita menganalisis 

substansi, huruf dan kandungan dari Al-Qur'an yang terkandung di 

dalamnya kita dapat memisahkan diri menjadi beberapa prinsip atau 

hal yang paling menarik di samping kesepakatan atau signifikansi 

makna dari setiap hurufnya.  
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Adapun isi kandungan Al qur’an meliputi: 

1.  Aqidah / Akidah 

     Pernyataan iman sesuai latar belakang sejarah adalah ikatan, 

sangkutan. Dikatakan bahwa, mengingat fakta bahwa Al-Qur'an 

mengikat dan berubah menjadi gantungan atau pemegang, semua 

hal dipertimbangkan. Dalam arti lain Aqidah adalah keyakinan 

atau iman. Hal ini seharusnya menjadi ideologi Islam, karena 

terkait dengan andanya kepercayaan dasar dalam pelajaran Islam. 

Posisinya sangat mendasar dan penting. Ketauhidan dalam Islam 

dimulai dari kepercayaan kepada Allah pada substansi, sifat, 

perbuatan dan struktur-Nya. Di mana-mana Allah dalam 

substansi, sifat, perbuatan dan keberadaannya disebut tauhid dan 

Tauhid menjadi pusat andalan kepercayaan dalam Islam. 

(Mohammad Daud Ali, 2008;199) 

         Aqidah sebagai ilmu dasar yang mengajarkan manusia 

mengenal dan mempercayai Allah, rasul, kitab, hari akhir dll. 

Alquran mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah. Ini 

adalah kepercayaan kepada Allah SWT yang tidak pernah mati 

dan turun temurun. Memiliki kepercayaan kepada Allah adalah 

merupakan kepercyaan dan kenyakinan yang pertama dan utama. 

Orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan 

disebut orang kafir. 

2.  Ibadah 

       Pengertian Ibadah adalah sebuah ketaatan, kepatuhan sikap 

tunduk, atau mengikuti. Seperti yang ditunjukkan dengan 
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pemahaman ibadah menurut para fuqaha adalah segala jenis 

kepatuhan yang dikerjakan atau dilakukan untuk mendapatkan 

kesenangan atau ridha dari Allah SWT. Allah berfirman dalam surat 

Az-zariat ayat 56. 

ْنسَِ اِّلَِ ِليَْعبُُدْونِِ  َوَما َخلَْقتُِ اْلِجنَِ َواّْلِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku  

          Ibadah adalah dasar dalam pelajaran Islam, seperti yang 

diungkapkan dalam lima rukun Islam. a) Mengucapkan dua kali 

limat syahadat, b) mengerjakan sholat lima waktu, c) membayar 

zakat, d) mengerjakan puasa di bulan suci Ramadhan 5) dan 

menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang telah memiliki 

kemampuan untuk mengerjakannya. 

3.  Akhlaq / Akhlak 

       Dalam bahasa, istilah kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yang 

merupakan jenis jamak khuluqun yang menyiratkan moral, watak, 

perilaku atau karakter. Khuluqun merupakan, isim jamid lawan dari 

isim musytaq. menurut kata-kata, istilah akhlak adalah kerangka 

kerja yang sudah selesai yang terdiri dari kualitas akal atau perilaku 

yang membuat seseorang menjadi istimewa. Seperti yang 

ditunjukkan oleh etika Hamid Yunus adalah karakteristik individu 

yang terdidik atau terlatih. (Nashruddin, 2015;206) 

             Sedangkan sesuai etika Al-Ghazali adalah karakteristik manusia 

yang ditanamkan dalam roh yang dapat menyebabkan berbagai jenis 

kegiatan secara efektif tanpa memerlukan pemikiran dan 
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pertimbangan (Abu Hamid Al Ghazali; 52)     

      Akhlak manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, khususnya, 

etika yang baik, etika terpuji atau moral karimah, etika mahmudah. 

Yang kedua adalah atau madzmumah yang menjijikkan, mengerikan. 

Allah (SWT) mengirim seseorang Rasul, Nabi Muhammad saw. dan 

tidak lain dan bukan untuk menyempurnakan akhlaq. Setiap individu 

berkewajiban untuk mengikuti apa yang Nabi perintahkan dan 

menghindari apa yang dilarang-Nya. Allah berfirman dalam Qur’an 

surat Al-Qalam ayat 4. 

 َواِنَكَِ لََعٰلى ُخلُقِ  َعِظْيمِ 

Artinya; Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung  

4.  Hukum-Hukum atau Aturan Allah 

      Al Qur’an merupakan kitab Hukum atau undang-undang dari 

Allah, Semua yang ada dalam Al-Qur'an adalah untuk memberikan   

perintah kepada seorang yang beriman untuk menghakimi dan 

memberikan peraturan atau hukuman kepada individu orang-orang 

yang bersalah atau berdosa. Hukum yang sudah ditetapkan dalam 

Alqur'an wajib untuk di taati dan dijalani.  seperti hukum tentang 

jinayat, hukum tentang mu'amalat, hukum tentang munakahat, faraidh 

dan hukum tentang jihad. 

5. Peringatan / Tadzkir 

     Tadzkir atau peringatan adalah perintah dan peringatan kepada 

orang-orang tentang ancaman dari Allah SWT kepada hambanya yang 

berdosa berupa siksaan di neraka. Tadzkir kadang-kadang juga bisa 
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menjadi berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang memiliki 

kepercayaan kepada-Nya sebagai balasan untuk diberikan sebuah 

kenikmatan di surga atau jannah. Terlebih lagi ada juga gambar yang 

indah dalam Al-Qur'an atau juga disebut targhib dan sesuatu 

gambaran yang menakutkan yaitu berupa siksa atau adzab bagi orang 

kafir di neraka. Allah berfirman dalam Al Qur’an surat Al-A’raf ayat 

96.  

نَِ الَسَمۤاءِِ َواّْلَْرِضِ َوٰلِكنِْ  ى ٰاَمنُْوِا َواتَقَْوِا َلفَتَْحنَا َعلَْيِهمِْ بََرٰكتِ  م ِ َولَوِْ اَنَِ اَْهلَِ اْلقُٰرٰٓ

 َكذَبُْوِا فَاََخْذٰنُهمِْ بَِما َكانُْوِا يَْكِسبُْونَِ

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah 

dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) 

itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-a’raf 

ayat 96) 

6. Sejarah-Sejarah atau Kisah-Kisah 

       Sejarah adalah bagian dari salah satu isi di dalam Al-Qur'an, 

memberikan pertimbangan yang signifikan untuk kehadiran sebuah 

peristiwa sejarah di dalamnya. Sejujurnya, di dalam Alqur’an ada satu 

surat yang menjelaskan tentang sebuah kisah. Bukti lain adalah bahwa 

hampir semua ayat di dalam Al-Qur'an berisi tentang cerita. Yaitu 

kisah para nabi dan umat terdahulu yang sudah di diterangkan dalam 

Al-Qur’an antara lain di jelaskan dalam surat al-Furqan ayat 37-39. 
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ُهْم  َوَجَعْلنََُٰهْم لِلنَّاِس ءَايًَة ۖ َوأَْعَتْدََن لِلظََِّٰلِمنَي   بُو۟ا ٱلرُُّسَل أَْغَرقْ نََٰ َوقَ ْوَم نُوٍح لَّمَّا َكذَّ

 َعَذاًًب أَلِيًما 

Artinya: Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka 

mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami 

jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah 

menyediakan bagi orang-orang zalim azab yzng pedih (37) 

 

ِلَك َكِثريًا َب ٱلرَّسِ  َوقُ ُروًَنا َبنْيَ ذََٰ  َوَعاًدا َوََثُوَد۟ا َوَأْصحََٰ

Dan (kami binasakan) kaum ‘Aad dan Tsamud dan penduduk Rass 

dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut 

(38). 

7. Isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi 

      Al-Qur’an banyak mengimbau manusia untuk mengali dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam surat 

Ar-Rad ayat 19 dan Al Zumar ayat 9: 

 اَفََمنِْ يَْعَلمُِ اَنََمآِٰ اُْنِزلَِ ِالَْيكَِ ِمنِْ َرب ِكَِ اْلَحقِ  َكَمنِْ هُوَِ اَْعٰمىِ  اِنََما يَتَذََكرُِ اُولُوِا اّْلَْلبَاِبِ 

Artinya: Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang 

yang buta? hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat 

mengambil pelajaran. (QS. Ar-radd ayat 19) 

 

Surat Az Zumar ayat 9; 

ِخَرةَ  َويَْرُجْوا  َرْحَمةَ  َرب ِه    قُلْ  َهلْ   قَۤاىًِٕما يَّْحذَرُ  اْْلٰ نْ  هُوَ  قَانِت   ٰانَۤاءَ  الَّْيلِ  َساِجدًا  وَّ اَمَّ

 
ࣖ
ۗ   اِنََّما يَتَذَكَّرُ  اُولُوا  اْْلَْلبَاِب  يَْستَِوى الَِّذْينَ  يَْعَلُمْونَ  َوالَِّذْينَ  َْل  يَْعَلُمْونَ  
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Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud 

dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 

sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran. (QS. Az-zumar ayat 9). 

 

c. Penafsiran Al-Qur’an Surat Lukman ayat 13 dan 14 

a. Tafsir Surat Lukman ayat 13         

ْرَك َلُظْلم  َعِظْيم    َوِاذْ قَاَل لُْقٰمُن ِْلْبنِه  َوهَُو يَِعُظٗه ٰيبُنَيَّ َْل تُْشِرْك بِاّٰلٰلِ  ِانَّ الش ِ

        Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) Ketika Luqman berkata kepada anaknya, Ketika dia 

memberi pelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah engkau 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar. (Q; S Lukman ayat 13) 

 

          Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan Allah menganugrahkan kepada 

Lukman yang intinya adalah pengenalan terhadap ketauhidan kepada Allah, 

serta pelestarian ketauhidan tersebut kepada anaknya, hal itupun 

mencerminkan kesyukuran beliau atas anugrah keimanan kepada Allah. 

kepada Nabi Muhammad saw, atau siapa saja manusia yang dianjurkan 

untuk memikirkan dan memahami nikmat Allah kepada Lukman serta 

memberikan peringatan kepada orang lain. Ayat itu berbunyi: dan ingatlah 

ketika Lukman berkata kepada anaknya dalam keadaam dia sedang 

menasehati anaknya, ya anakku sayang! Janganlah kamu melakukan 

kemusyikan kepada Allah (musyrik) dengan benda apapun, dan juga 
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janganlah melakukan kemusyrikan kepada-Nya sedikitpun dengan apapun 

baik laihir maupun batin, Dengan mensekutukan Allah yakni melakukan 

kemusyrikan kapada Allah merupakan perbuatan dholim yang besar.  

       Penggalan kata (  يعظھ) ya’izhuhu berasal dari kata ( وعظ ) wa’zh Ini 

menyangkut kualitas kebaikan dengan cara yang berhubungan dengan hati. 

Ada juga orang-orang yang menguraikannya sebagai wacana yang berisi 

peringatan atau ancaman. Penyebutan kata ini setelah kata yang dia katakan 

untuk memikirkan bagaimana dia mengatakannya, yang merupakan kata 

peduli seperti yang dirasakan dari panggilan bapaknya kepada anaknya. Kata 

ini juga menggambarkan bahwa nasihat Lukman itu dikerjakan dari waktu ke 

waktu, seperti yang dipahami dari bentuk kata kerja masa yang akan datang 

pada kata (  يعظھ ) ya’izhuhu. Selanjutnya kata (  بني ) bunayya adalah  

menggambarkan seorang anak yang masih kecil. Dari mana asalnya adalah 

ibny dari kata ibn yang artinya adalah anak laki-laki. Dari sini kita dapat kita 

katakan bahwa ayat di atas memberikan sebuah tanda bahwa mendidik anak 

itu sebisa mungkin hendaknya dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang 

terhadap putra-putrinya. 

      Dalam mendidik anak, Luqman memulainya dengan memberikan nasehat 

yang menekankan pentingnya aqidah dan menghindarkan diri dari perbuatan 

syirik/mempersekutukan Allah. Larangan tersebut mengandung sebuah 

pengajaran tentang tauhid dan keesaan Allah. Bahwa penulisan pesannya 

tersebut berbentuk sebuah larangan, jangan melakukan kemusyrikan kepada 

Allah untuk menekankan pentingnya meninggalkan sesuatu yang buruk atau 

yang berdosa. Istilah At-takhliyah muqaddamum ‘ala at-takhliyah 
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(menyingkirkan sesuatu yang buruk itu lebih utama daripada menyandang 

sebuah perhiasan).  (Quraish Shihab.2002: hal.298.) 

        Jadi, perlu untuk diperhatikan bahwa dalam dalam melakukan 

Pendidikan pada anak hendaklah dilakukan dengan cinta dan didasari dengan 

penuh kasih sayang dan persahabatan, dilakukan sesekali tanpa kelelahan dan 

bosan serta dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada anak-anak 

sehingga anak-anak bisa mendapatkan contoh atau tauladan dengan baik dan 

efektif uaehingga anak dapat menerima pelajaran dengan baik. 

 

2.  Surat Al Lukman Ayat 14 

 
فَِصالُٗه فِْي َعاَمْيِن اَِن اْشُكْر ِلْي  ٗه َوْهنًا َعٰلى َوْهن  وَّ ْنَساَن بَِواِلدَْيِهِۚ َحَملَتْهُ اُمُّ ْينَا اْْلِ َوَوصَّ

 َوِلَواِلدَْيَك  ِالَيَّ اْلَمِصْيرُ 

         Terjemahnya: 

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku kamu Kembali.  Q; S 

Lukman ayat 14) 

      Menurut beberapa para ulama bahwa ayat tersebut diatas dinilai tidak 

merupakan bagian dari sebuah pelajaran Luqman pada putranya. Lukman, 

Nama Lukman yang dituliskan di dalam al-Qur’an sebenarnya untuk 

menunjukkan bagaimana rasa hormat dan komitmen kepada kedua orang 

tua, dimana orang tua memiliki tempat dan kedudukan kedua setelah pujian 

dari Allah Swt. Yang pasti sering Al-Qur'an melakukan perintah untuk 

menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. (lihat 
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QS al-An’am/6:151 dan al-Isra’/17: 23). Namun demikian nasehat Lukman 

ini bukan nasehat untuk anaknya Luqman, namun itu untuk nasehat orang 

tua kepada anaknya. 

        Ayat di atas seperti sebuah pernyataan yang Kami menyatakan dan 

kami diberitahu dengan sungguh-sungguh kepada semua orang mengenai 

kedua ayah mereka; Pesan kami adalah dengan alasan bahwa ibunya telah 

mengandungnya dalam kondisi lemah dan bertambah lemah. untuk menjadi 

spesifik berbagai kekurangan sesekali lebih rapuh. Lalu dia melahirkannya 

dengan penuh susah payah, kemudian memelihara, merawatnya dan 

menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika orang sudah 

pada tidur, atau pada saat manusia lain tertidur lelap. Demikian hingga tiba 

waktunya untuk menyapihnya dan penyapiannya dilakukan dalam kurun 

waktu dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Hal ini Ini jika 

orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan putranya.  

        Perintah Lukman sangat diwajibkan pada putranya untuk bersyukur! 

Karena aku membuatmu dan memberikan setiap kehidupan kamu itu untuk 

hidup dan bahagia, dan berterima kasih kepada kedua ibumu, karena 

merekalah yang aku campur tangan atas kehadiranmu di bumi ini. 

Untungnya ini harus benar-benar dilakukan mengingat fakta bahwa hanya 

untuk Allah lah dan tidak kepada selain Allah Kembali kamu semua 

manusia, agar kamu bertanggungjawab atas kesyukuranya kepada Allah. 

       Kata ( ا وهن  ), dari Istilah wahnan menyiratkan arti kekurangan atau 

kerapuhan Apa yang tersirat di sini adalah tidak adanya kapasitas dalam 

menanggung beban kehamilan, menyusui dan dukungan anak. Kata yang 

digunakan dalam menahan diri ini menunjukkan betapa tidak berdayanya 
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seorang ibu sampai-sampai dia digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri, 

artinya, semua yang terkait dengan kelemahan telah menyatu dengannya dan 

disampaikan olehnya. (Quraish Shihab. 2002, hal. 301) 

       Firman-Nya  عامين في   dan seorang ibu akan menyapihnnya وفصالھ 

dalam dua tahun, memberikan sebuah gambaran kepada kita Ini menyangkut 

kualitas positif dengan cara yang berhubungan dengan hati Ada.  juga orang-

orang yang menguraikannya sebagai wacana yang berisi peringatan atau 

ancaman. Penyusunan kata ini setelah kata yang dia katakan untuk 

memikirkan bagaimana dia mengatakannya, yang merupakan kata peduli 

seperti yang dirasakan dari panggilannya yang dikembangkan dengan baik 

kepada anaknya. (Quraish Shihab.2002, hal. 302.) 

        Di dalam ayat tesebut, menunjukkan bagaimana perjuangan dan 

pengorbanan seorang ibu dalam menjaga dan benar-benar berfokus pada 

anaknya dari awal embrio di perut sampai dengan waktu menyapih untuk 

beberapa waktu, sehingga seorang anak diperintahkan untuk mengungkapkan 

rasa terima kasih kepada Allah dan orang tua yang telah bersedia melakukan 

pengobanan pada anaknya, dengan Keadaan lemah berlebih hanya untuk 

memberi kehidupan kepada anak-anak mereka. 

      Sementara ada para ahli ilmu memahami kata wa’azd dalam arti sebuah 

perkataan yang mengandung sebuah peringatan dan ancaman, Sebagian 

ulama juga ada yang Dia berpendapat bahwa kata itu memberi tanda bahwa 

anak Lukman adalah seorang musyrik, sehingga ayah yang memiliki hikmah 

terus mendesaknya sampai akhirnya anak itu mengakui tauhidan. Bunnaya 

adalah kata yang menggambarkan panggilan. Awalnya adalah Ibny dari kata 
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Ibn adalah anak lelaki. Pemanggilan tersebut mengisyaratkan sebuah cinta 

dan kasih sayang.  

       Didalam tafsir al misbah bahwasannya ayat ini dianggap oleh banyak 

ulama bukan bagian dari pengajaran Lukman kepada anaknya. Seorang 

Lukman disebutkan namanya oleh Allah ke dalam Al-Qur'an menunjukkan 

betapa dihormati dan refleksinya kepada dua orang tua yang melibatkan 

tempat kedua setelah memuji Allah SWT. Yang pasti, Al-Qur'an sering 

mematuhi dalam menyembah Allah dan urutan dedikasi yang berbakti kepada 

para orang tua. (QS. Al An’am:151 dan Al Isra:23)  

          Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasehat Lukman atau tidak? 

Yang jelas ayat di atas itu bagaikan menyatakan: dan telah Kami pesankan 

dengan tulus kepada semua manusia mengenai kedua orang tuanya: pesan 

kami adalah bahwa ibunya telah mengandungnya dia dalam kondisi lemah 

dan semakin rapuh, khususnya berbagai kelemahan, kemudian, pada saat itu, 

dia melahirkan mereka dengan susah payah kemudian, pada saat itu, merawat 

mereka dan memberi mereka makan secara terus menerus, bahkan di tengah 

malam ketika orang yang telah terlelap tidur. Demikian hingga tiba masa 

menyapihkannya dan penyapihannya didalam dua tahun terhitung sejak hari 

kelahiran sang anak, ini jika orang tuanya ingin menyempurnakan 

penyusuannya pesan kami itu adalah: Karena Aku yang menciptakan kamu, 

maka bersyukurlah kepada-Ku dan bersyukurlah kepada dua orang tua anda 

untuk diri sendiri yang melakukan mawas diri untuk hidup anda di dunia ini. 

Perilaku mengabdi dan menyembah harus dilakukan mengingat bahwa hanya 

kepada-Ku dan bukan kepada sesuatu selain Aku dan mengembalikan semua 

orang untuk semua tanggungjawabnya.  
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Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan orang-orang yang baik, namun 

menggarisbawahi jasa ibu. Ini karena ibu memiliki potensi untuk tidak 

diabaikan oleh anak-anaknya mengingat kekurangan ibu, dibandingkan 

dengan ayah. Di sisi lain, pekerjaan ayah dalam hal persalinan lebih ringan 

daripada pekerjaan ibu setelah perkembangan semua interaksi kelahiran anak 

yang disampaikan sendiri oleh ibu. Sampai masa kelahirannya di dunia dan 

terus dengan menyusuinya. 

d. Metodologi Penafsiran Al-Qur’an 

       Pendekatan penafsiran Al-Qur'an dikembangkan dalam jangka panjang. 

Sebagai aturan umum Al-Qur'an dapat ditarik lebih dekat dengan dua 

metodologi. Ini adalah pendekatan tektual serta metodologi logis atau 

pendekatan kontektual. Istilah Shalih li kulli wa makan berbeda juga dan 

bervariasi antara gaya lama dengan strategi penafsiran saat ini. Dalam strategi 

gaya lama istilah ini semua lebih dipahami secara paksa dirasakan dalam 

pengaturan dalam teks al-Qur'an, sehingga terjemahan menggunakan strategi 

tradisional ini umumnya akan lebih universal dan lebih terfokus pada teks. 

Strategi klasik ini memiliki pandangan dunia yang memaksa prinsip universal 

Al-Qur'an ke dalam teks. 

     Dalam metode klasik ini Quraish Shihab berpendapat bahwa memang 

ada kekurangan seperti berhenti pada konteks historisitas dalam memahami 

teks Al-Qur'an serta tidak adanya upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan substansi teks pada makna saat ini. Masalah sosial dari era 

sekarang mencoba untuk diungkapkan oleh teks masa lalu, tidak membawa 

berbagai fenomena sosial ke dalam kerangka tujuan utama yang diungkapkan 

oleh Al-Qur'an, juga secara teratur mufassir terlalu melebar dalam 
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pembahasan bagian ini sehingga pesan tesk Al-Qur'an tidak diteruskan, dalam 

beberapa kasus pengaturan asbabun-nuzul tidak turun pada satu waktu atau di 

tengah fenomena sosial budaya, dan tidak jarang isu-isu kontemporer yang 

kita hadapi saat ini tidak dijawab. 

     Menindak lanjuti terhadap permaslahan di atas agar tidak terjadi, peneliti 

kontemporer membentuk teknik untuk terjemahan yang bersifat dekonstruksi 

serta reproduksi untuk menarik kepentingan yang relevan untuk menjadi 

pemikiran kritis di zaman kontemporer ini. Ini bukan tanpa alasan, khususnya 

mengingat fakta bahwa Al-Qur'an adalah refleksi dan reaksi terhadap negara-

negara sosial, keuangan, sosial dan politik abad ketujuh Masehi. Harus 

dirasakan dan siap untuk menjawab masalah manusia di zaman sekarang, 

dengan tujuan bahwa Al-Qur'an memenuhi kewajibannya sebagai petunjuk 

selama waktu yang dihabiskan oleh keberadaan manusia. 

2.  Pengertian Nilai  

Pengertian Nilai adalah kepercayaan dan keyakinan di mana seseorang 

atau sekelompok orang untuk memilih, bertindak, bertindak atau menilai 

sesuatu yang signifikan bagi kehidupan mereka. (Muhaimin, 2006;148)  

Yang menjadi dasar dalam mengukur sebuah nilai kebenaran dalam 

peandangan filsafat adalah bagaimana manusia mengunakan ilmunya. 

Perbedaan pandangan tentang manusia memanfaatkan ilmunya akan 

membedakan ukuran baik-buruknya sesuatu. Berdasarkan tinjauan hakekat 

dan manfaat dalam suatu pengetahuan teori tentang nilai dapat dibagi menjadi 

menjadi beberapa nilai yaitu nilai mutlak dan relatif, nilai intrinsik (dasar) 

dan nilai instrumental. Di mana nilai mutlak itu tidak akan mengalami 

perubahan dan bebas dari keadaan dan keadaan tertentu. Sementara nilai 
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relatif bergantung pada keadaan saat ini, maka terus berkembang. Nilai 

intrinsik ada tanpa bantuan dari orang lain dan tidak berubah menjadi syarat 

untuk penilai yang berbeda. Bergantian, kualitas instrumental berfungsi 

sebagai syarat bagi nilai yang ada untuk kualitas nilai yang terkandung di 

dalamnya. (Achmadi, 2005;121) 

Kata nilai dapat dilihat dalam hal etimologis dan terminologis, dalam hal 

nilai etimologis berarti harga, derajat. Sedangkan pengertian nilai adalah 

ukuran untuk menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu, 

sedangkan dari segi terminologi dapat dilihat dari beberapa ahli, salah satunya 

adalah Goldon Alport yang berarti bahwa nilai adalah kepercayaan pada diri 

sendiri yang membuat seseorang akan bertindak, lakukan atas dasar 

pilihannya sendiri. (Fathurrohman, 2015: 53).  

Dari pemahaman di atas cenderung disimpulkan bahwa nilai adalah kunci 

yang berubah menjadi pendirian bagi seseorang khususnya atau berkumpul 

untuk memutuskan kegiatan mereka, mensurvei sesuatu yang positif atau 

negatif untuk kehidupan sendiri. Ada beberapa implikasi dari nilai yang 

sering digunakan sebagai alasan untuk referensi oleh orang-orang dalam 

hidup mereka. (Fathurrohman, 2015: 55-58). 

Berbicara masalah nilai, hal tersebut menjadikan sesuatu yang sangat 

menarik bagi kehidupan kita, sesuatu yang dicari oleh seseorang, sesuatu 

yang bisa menyenangkan, sesuatu yang sangat disukai dan diinginkan oleh 

manusia, singkatnya sesuatu yang baik.  

      Dalam menggambarkan gagasan nilai yang baik esensial maupun 

instrumental sebagai komponen kemajuan pengembangan kurikulum 

pendidikan keislaman, dapat dijelaskan dari:  
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1. Nilai-nilai yang umumnya dirujuk secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits 

benar-benar disimpulkan dalam pelajaran moral yang mengingat kualitas 

yang mendalam untuk hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan 

orang-orang individu, dengan alam dan makhluk yang berbeda. 

2. Nilai-nilai Universal yang dirasakan dan dibutuhkan oleh seluruh umat 

manusia karena mereka pada dasarnya sesuai naluri manusia, misalnya, 

cinta dan damai, harmoni, memperhatikan kebebasan hak asasi manusia, 

kesetaraan, keadilan, demokratis, kepedulian, sosial dan kemanusiaan. 

(Achmadi,2005;122)  

3.     Pengertian Karakter 

          Pengertian Karakter menurut Pusat Bahasa adalah bawaan, hati, 

jiwa, karakter, moral, perilaku, karakter, alam, kecenderungan, 

kepribadian, budi pekerti, tingkah laku, karakter. Karakter mengacu pada 

perkembangan mentalitas sikap, prilaku, motivasi dan ketrampilan.  

         Sedangkan menurut John Sewey mengartikan karakter sebagai hal 

yang wajar jika dalam teori pendidikan, pembentukan kepribadian 

merupakan tujuan umum dari pengajaran atau pendidikan budi pekerti 

yang ditanamkan di sekolah. Karakter tidak dapat diberikan kepada 

seseorang, itu harus dibingkai dan tumbuh dengan sengaja dari satu hari ke 

hari lain melalui interaksi yang tidak cepat. Karakter itu benar-benar bukan 

sesuatu yang intrinsik bagi diri seseorang yang dia miliki sejak dia 

dikandung yang saat ini tidak dapat diubah. Setiap orang bertanggung 

jawab atas kepribadian mereka sendiri. Selain itu kita memiliki otoritas tak 

terbatas atas kepribadian kita sendiri, yang berarti kita tidak dapat 

menyalahkan orang lain karena menuduh orang yang beruntung atau 
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malang, karena kita akan memikul tanggungjawab untuk mengembangkan 

karakter pada diri kita sendiri. 

4. Pengertian Nilai Karakter 

        Pengertian karakter sesuai bahasa berasal dari nama Yunani charassein 

yang memiliki arti penting yaitu mengukir. Karakter adalah pandangan, 

sikap atau aktivitas yang ditambahkan ke individu dengan tegas dan sulit 

untuk ditiadakan atau dihilangkan. (Munir, 2010: 2-3).  

       Karakter menurut bahasa berasal dari nama Yunani charassein yang 

memiliki arti ukiran. Karakter adalah pola pikir, sikap atau tindakan yang 

melekat pada seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan atau 

dihilangkan. (Samani dan Hariyanto. 2011: 42-43)  

     Selain itu, al-Ghazali mendefinisikan karakter atau kualitas etis sebagai 

atribut yang dimasukkan dalam semangat individu dari mana sifat yang 

tertanam dalam jiwa seseorang dan tidak diragukan lagi dapat 

melakukannya tanpa memikirkan dan tanpa adanya sebuah pertimbangan. 

(Imam al-Ghazali, Juz III: 52). Beliau juga menyebutkan bahwa sifat 

kejiwaan   adalah karakter seseorang, Etika atau moral individu menjadi 

atribut individu atau pertemuan.  

           Penilaian lain mengatakan bahwa pelatihan karakter adalah pekerjaan 

yang berfungsi untuk membingkai (kecenderungan) yang dilakukan setiap 

hari, sehingga kualitas akan ditanamkan ketika anak-anak masih kecil, 

sehingga seseorang dapat mengambil sebuah keputusan pada pilihan yang 

baik dan bijaksana serta dapat melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. 

(Agus Zainul Fitri, 2012: 21) 
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        Menurut Winnie   istilah karakter berasal dari bahasa Yunani yang 

memiliki arti to mark (menandai). Istilah ini semua lebih definitif pada suatu 

kegiatan atau perilaku. Ada dua implikasi atau makna mengenai karakter.  

Pertama, ia menampilkan bagaimana seseorang berperilaku. Jika seseorang 

yang mempunyai perilaku bohong, kejam, atau rakus, pastilah orang tersebut 

dapat menimbulkan manifestasi perilaku jelek.  

          Sebaliknya, apabila seseorang yang mempunyai perilaku jujur, suka 

menolong, tentu saja orang tersebut menimbulkan manifestasi yang 

berkarakter atau berakhak mulia. Kedua, istilah karakter sangat berhubungan 

erat dengan personality. Seseorang baru disebut orang yang berkarakter (a 

person of character) apabila memiliki tingkah laku sesuai dengan kaidah 

moral. Karakter adalah karakteristik atau atribut di mana ia membentuk dan 

mengenali kualitas individu, atribut moral, dan kompleksitas mental dari 

individu, sekelompok orang atau bangsa dan negara. (Muslich, 2011: 71). 

      Dari pemahaman ini cenderung disimpulkan bahwa karakter adalah 

karakter yang dianggap sebagai ciri atau sifat khas diri seseorang untuk 

dapat dijadikan sebagai sumber dalam lingkungan sekitar individu dan 

digunakan dalam bertindak atau bergaul dan bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar.  

           Jadi pendidikan karakter adalah pelatihan untuk membentuk contoh 

sifat atau karakter seseorang yang dimulai sejak awal, sehingga orang 

menginjak dewasa. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya 

terletak pada bagian informasi (mental), tetapi lebih diatur dengan cara 

paling umum untuk menumbuhkan potensi pada anak-anak, yang dibuat 
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dengan menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan menunjukkan nilai-

nilai orang yang berpotensi pada diri anak.  

            Dalam pendidikan berkarakter, setiap individu dilatih agar tetap dapat 

memelihara sifat baik dalam diri (fitrah) sehingga karakter tersebut akan 

melekat kuat dengan latihan melalui pendidikan sehingga akan terbentuk 

akhlakul karimah. Dari berbagai pengertian di atas, maka peneliti 

menyimpulkan sementara, Pendidikan nilai-nilai karakter merupakan suatu 

proses penanaman nilai-nilai karakter yang di dalamnya meliputi komponen 

dari pengetahuan, kesadaran atau kemauan, kebiasaan, budi pekerti atau 

akhlak. Nilai-nilai yang dikembangangkan dalam penenamanan akhlak 

tersebut tidak terlepas dari budaya pada bangsa, dan perilaku untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, tidak hanya terhadap Allah, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga sampai menjadi manusia 

yang sempurna. 

5. Pendidikan Karakter 

a.  Pengertian Pendidikan Karakter  

       Menurut Depdiknas (2010), Pendidikan karakter adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh guru, yang dapat mempengaruhi kepribadian siswa. 

Pendidik membantu membentuk kepribadian siswa. Untuk situasi ini, ini 

mencakup kasus bagaimana pendidik bertindak, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi dan sebagainya. 

Berdasarkan rencana yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian 

Pendidikan, pembentukan karakter seseorang dalam dirinya dan karakter 

sosial pada orang adalah komponen dari kemampuan umum yang 

dimiliki oleh manusia (mental, emosional, dan psikomotorik) berkaitan 
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dengan kolaborasi sosial (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan 

terus berjalan sepanjang hidup. Kemajuan kepribadian negara harus 

dimungkinkan melalui perkembangan karakter seseorang.  

     Meskipun demikian, dengan alasan bahwa orang hidup dalam 

lingkungan sosial dan budaya sosial tertentu, perkembangan kemajuan 

karakter seseorang harus dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya 

sosial yang bersangkutan. Artinya, peningkatan karakter harus 

dimungkinkan dalam interaksi pendidikan yang tidak membebaskan 

siswa dari lingkungan sosial, masyarakat, dan budaya negara. lingkungan 

sosial dan budaya sosial bangsa adalah Pancasila, sehingga pendidikan 

sosial dan karakter menciptakan nilai-nilai Pancasila pada siswa melalui 

hati, pikiran, dan pendidikan yang sebenarnya.  

        Pemahaman tentang pendidikan karakter ini mungkin adalah alat 

yang sangat utama dan harus dimiliki oleh semua orang. Jadi tingkat 

pemahaman tentang pendidikan kepribadian seseorang mungkin adalah 

alat terbaik yang akan memastikan kepuasan pribadi dalam diri individu 

dan prestasi dalam hubungan dengan pergaulan dimasyarakat. Terlepas 

dari pendidikan yang tepat yang kita dapatkan, kemampuan untuk 

bekerja pada diri kita sendiri dan pengalaman juga merupakan sesuatu 

yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pendidikan 

karakter seseorang dilingkungan masyarakat. Tanpa itu, perkembangan 

kemajuan individu lebih cenderung untuk ditingkatkan. Pendidikan 

karakter diharapkan untuk tidak membentuk atau membingkai siswa 

yang suka tawuran, nyontek, malas, kecanduan obat-obatan dan lain-lain. 
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6. Tujuan Pendidikan Karakter  

     Berdasarkan pada UU RI no 20 tahun 2023 pasal 3 bahwa fungsi 

pendidikan nasional yaitu berfungsi untuk mengembangkan dan 

membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan bangsa. tujuan ingin dicapai yaitu untuk mengembangkan 

potensi dari peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, 

sehat lahir dan batin, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab.  

     Jadi, inti dari pendidikan penanaman Karakter diarahkan untuk 

menanamkan dari kebaikan dan membangun individu secara keseluruan 

serta mengembangkan semua potensi dan membina kemampuan diri 

yang dimilikinya. Yang memiliki kepandaian dalam berpikir dan 

berfokus pada lingkungan, dan selanjutnya mempersiapkan kapasitas 

masing-masing siswa untuk menjadi pribadi yang berfikir positif, 

berakhlak mulia, dan orang yang bijaksana, dan bertanggungjawab. 

Sekaligus menjadikannya kapasitas atau potensi pada dirinya sebagai 

modal untuk bekerja dan meningkatkan pada kapasitasnya atau 

potensinya sebagai orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan 

lingkunganya. 

7.  Nilai Pendidikan Karakter di sekolah 

      Dalam penanaman pendidikan karakter di satuan pendidikan sebenarnya 

sudah teridentifikasi ada tujuh nilai karakter yang bersumber dari nilai 

agama, nilai Pancasila, nilai budaya antara lain: religius, sopan santun, 
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Aqidah/ tauhid, sabar, syukur, kerja keras, tanggung jawab. Dari tujuh aspek 

tersebut hanya dijadikan sebagai daftar rujukan oleh para pendidik. 

      Menurut Pupuh dan kawan-kawan bahwa kualitas yang telah diketahui 

oleh pemerintah menjadi sebuah upaya dari otoritas publik atau pemerintah 

untuk mensosialisasikannya kepada setiap warga negara ini melalui cara 

pengajaran atau pendidikan. Dan nilai-nilai yang termuat diantaranya 

sebagai berikut: (Pupuh dkk, 2013; 19-20) 

          Beberapa pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMA Teuku Umar 

Semarang sekolah dalam upaya untuk mencapai tujuan penanaman pendidikan 

nilai karakter antara lain;  

a. Religius.  

Sikap religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dan melaksanakan 

ajaran agama yang di anutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sehingga 

sikap religious menjadi perspektif dan praktik yang menunjukkan 

ketaatan dalam melakukan pelajaran dari agama yang dianutnya, 

memiliki mentalitas ketahanan juga terhadap pelaksanaan ibadah 

lainnya, dan dapat hidup tak terpisahkan dan hidup berdampingan 

dengan baik dengan penganut agama yang lain di sekitarnya.  

b.  Sopan Santun 

Sikap sopan yaitu hormat dengan ta’dzim menurut adad yang baik, 

sedangkan Santun adalah baik dan halus budi Bahasa dan tingkah 

lakunya, suka menolong dan menaruh belas kasihan. 
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c. Aqidah atau Tauhid 

Tauhid hakekatnya yaitu memahami dan mendalami tentang sifat-sifat 

dan hakekat Allah SWT, serta tanda-tanda kekuasaan-Nya. 

d. Sabar 

Sabar adalah menahan dan mencegah. Semua orang yang menahan 

seuatu, sesungguhnya ia telah bersabar atasnya. Sabar juga data 

diartikan sebagai panahanan diri dalam rangka menanggung suatu 

penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diingini 

maupun dalam bentuk kehilangan sesuatu. 

e. Syukur   

Syukur berarti kita berterimakasih kepada Allag SWT. Atas karunia 

yang di anugerahkan. Sedangkan menurut istilah syukur ialah 

memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk 

dan berserah diri kpada Allah. 

g. Kerja keras.  

    Kerja keras adalah tindakan yang menunjukkan perilaku yang 

    menunjukan pada sebuah semangat, loyalitas dedikasi dalam sebuah 

    pekerjaan yang di lakukan. 

h. Tanggung jawab.  

    Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan      

tugas dan kewajiban, yang seharusnya dia lakukan, kepada Allah, orang 

lain, masyarakat, lingkungan. 
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                               Bagan Pendidikan nilai Karakter 

 di sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

      Pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam qur’an surat Lukman 

     ayat 13-14 di sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

     1) Sosialisasi pada stakeholders (komite sekolah, masyarakat, dan lembaga  

     2) Pengembangan dalam bentuk kegiatan yang positif di sekolah, berupa:  

a) Integrasi dalam mata pelajaran (mengembangkan silabus dan RPP) 

b) mengembangka mata pelajaran khusus muatan lokal  

c) Kegiatan pengembangan diri untuk siswa dan guru 

d) Pembudayaan dan pembiasaan yang baik disekolah 

e) Pengkondisian di sekolah yang senyaman mungkin 

f) Kegiatan keagamaan di sekolah yang rutin  

g) Kegiatan spontanitas yang menyenangkan  

h) Keteladanan yang baik bagi siswa 

i) Kegiatan terprogram yang baik 

j) Penanaman sikap jujur  

Religius 

 Sopan santun 

Aqidah/Tauhid 

Sabar 

Syukur 

Kerja Keras 

Tanggungjawab 

Nilai-
nilai 

Pendidik
an  

Karakter 
surat 

Lukman 
ayat 13-

14 
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8.  Nilai-nilai Karakter Dalam Surat Lukman ayat 13-14 

 Nilai-nilai karakter yang ada dalam surat Lukman ayat 13-14 di antaranya   

 Adalah sebagai berikut: 

a) Karakter Religius 

b) Karakter Sopan Santun 

c)  Karakter Aqidah/ Tauhid 

d) Karakter Sabar 

e) Karakter Syukur 

f) Karakter Kerja Keras 

g) Karakter Tanggungjawab 

Jelas sekali dalam kandungan ayat tersebut mengajak kepada siapapun untuk  

tidak lari dari tanggung jawab. 

         Pendidikan karakter adalah salah satu sudut pandang penting dalam 

membentuk karakter individu. Pendidikan juga bekerja pada sifat keberadaan 

manusia, baik sebagai manusia maupun secara kolektif dalam kehidupan daerah 

setempat. Menurunnya karakter anak-anak muda di negara itu semakin terlihat 

baik di tingkat individu maupun lokal. Tanda itu harus terlihat dari meningkatnya 

jumlah kasus, seperti perselingkuhan, narkoba, pertempuran, penindasan 

psikologis, kekotoran batin, dll. Beberapa metode pendidikan yang digunakan 

oleh guru atau pendidik di suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan, antara lain; strategi untuk pemahaman, teknik untuk penyesuaian, 

strategi untuk keteladanan. Ketiga metode tersebut diterapkan di SMA Teuku 

Umar Semarang secara rutin dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan selain 

pembelajaran umum sebagai materi utama dalam pembelajaran. Pendidikan 
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karakter di SMA Teuku Umar pada kegiatan keseharian tentunya juga melihat 

pendidikan karakter 

          Adapun kegiatan pengajaran pendidikan nilai-nilai karakter di SMA Teuku 

Umar antara lain yakni religius, Sopan santu, Aqidah/Tauhid, Sabar, Syukur, 

Kerja Keras dan tanggung jawab. 

         Dalam mendukung pendidikan nilai-nilai karakter dikatakan bahwa 

sekurang kurangnya seorang guru atau ustadz harus mengimplementasikan tiga 

aspek dalam pendidikan nilai -nilai karakter, yaitu moral knowing, moral loving, 

dan moral doing. Tiga aspek tersebut diterapkan pada siswa secara konsisten 

sehingga nilai yang diajarkan akan menimbulkan rasa cinta dan rasa ingin 

melakukan perilaku yang baik.  

        Dalam pengimplementasian pendidikan karakter, paling tidak ada beberapa 

prinsip yang telah secara nyata dimiliki oleh sekolah, prinsip- prinsip itu 

diantaranya adalah ; Sekolah selama ini telah menjadi komunitas yang peduli 

terhadap pendidikan karakter, seluruh guru dan karyawan serta siswa  menjadi 

kelompok belajar dan kelompok moral yang merasa saling memiliki tanggung 

jawab dalam  berlangsungnya kegiatan  pendidikan karakter, sekolah 

mewajibkankan siswa dan guru untuk melakukan prilaku yang baik. Dalam 

menanamkan pendidikan nilai karakter yang membutuhkan kepemimpinan moral 

telah terwakili oleh guru dan kepala sekolah sebagai pimpinan, orangtua siswa, 

dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah telah terjadi kohesi spiritual dan 

rasa saling memiliki sehingga saling bahu membahu sesuai kapasitasnya masing-

masing dalam upaya pembangunan karakter. 
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       Dari gambaran pelaksanaan implementasi diatas dapat dikatakan bahwa, 

siswa selain beriman dan berilmu tinggi dalam ilmu agama, juga akan akan 

terbiasa berkarakter yang baik, dan mengamalkan ilmunya. Hal itulah yang 

tergambar di SMA Teuku Umar Semarang. Selain itu didalam Sekolah langsung 

ada lingkungan yang sangat membantu untuk pendidikan karakter, lingkungan 

belajar yang menguntungkan memainkan peran penting dalam menciptakan dan 

membentuk kepribadian siswa untuk yang terbaik, mulai dari perhatian penuh, 

mendapatkan penyadaran, hingga pengaturan tanggung jawab yang tepat. 

9. Manfaat Pendidikan Karakter  

         Disadari bahwa pendidikan karakter adalah penyelidikan orang akan 

berhubungan dengan orang-orang dan semua potensi mereka yang sebenarnya, 

baik sebagai manusia maupun sebagai mahkluk sosial. Dengan begitu 

Pendidikan karakter diperlukan atau digunakan pada seseorang sebagai sarana 

untuk pengembangan akhlak mulia atau karakter yang baik. 

Keuntungan dari pedidikan karakter di sekolah adalah: 

1) Meningkatkan amal ibadah yang lebih baik, dan lebih sungguh-sungguh. 

2) Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk memperbaiki etika dalam 

     kehidupan sebagai individu dan sosial 

3) Meningkatkan kapasitas untuk membina SDM mandiri agar lebih mandiri  

4) Meningkatkan kapasitas untuk bersosialisasi, melakukan persahabatan, 

membangun persaudaraan dengan orang-orang individu dan Muslim yang 

berbeda; 

5) Meningkatkan penghambaan diri kepada Allah yang membuat manusia, alam 

seisinya.  

6) Meningkatkan pengetahuan dalam menghargai dan bersyukur kepada Allah 
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atas setiap karunia yang telah Allah berikan. 

7) Meningkatkan strategi dalam beramal sholeh yang dikerjakan oleh ilmu 

pengetahuan, yang akan mengenali individu yang berilmu dan individu yang 

hanya mengikuti kebodohan mereka. (Hamdani Hamid, 2013: 245) 

        Dengan tujuan akhir dari penanaman nilai karakter untuk mengumpulkan 

kepribadian bangsa melalui pendidikan di sekolah dan madrasah, maka 

Kementerian Pendidikan Nasional merencanakan nilai-nilai pendidikan karakter 

ada delapan  belas  nilai (Suyadi, 2013; 8-9)  

Diantaranya yaitu sebagai berikut ini: 

1. Religius  

2. Jujur 

3. Toleransi 

4. Disiplin  

5. Kerja keras  

6. Kreatif  

7. Mandiri  

8. Demokratis  

9. Rasa ingin tahu 

10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme  

11. Cinta tanah air 

12. Menghargai prestasi  

13. Komunikatif 

14. Cinta damai 

15. Gemar membaca, 

16. Peduli lingkungan 
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17. Peduli sosial 

18. Tanggung jawab 

          Hal ini dapat diketahui, bahwa pada dasarnya jenis pengembangan 

pendidikan nilai karakter yang direncanakan dalam hal apapun harus 

didasarkan pada kualitas yang luas. Selain itu, dalam pendidikan yang 

menciptakan nilai karakter yang diandalkan untuk membantu menciptakan 

perspektif, perilaku, kebiasaan, moral, etika, dan kewajiban, memberikan kasih 

dan sayang kepada siswa dengan tampil dan menunjukkan karakter orang yang 

baik. Nilai-nilai orang yang dibuat dalam pendidikan di sekolah akan menjadi 

dasar dalam merumuskan kurikulum atau program Pendidikan di sekolah yang 

bermaksud untuk mendorong secara konsisten dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter kepada siswa dan warga di sekolah. 

10. Kajian isi Surat Lukman ayat 13-14      

a. Teks dan Terjemahan Al Qur’an surat Lukman ayat 13-14 

 

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ  ِ ۖ ِإنَّ ٱلش ِ بُنَىَّ ََل تُْشِرْك بِٱَّللَّ ُن ِلِْبنِِهۦ َوهَُو يَِعُظهُۥ يََٰ  َوِإْذ قَاَل لُْقَمَٰ

 

Artinya: Dan (ingatlah) Ketika Luqman berkata kepada ankanya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar. 

 

ْينَا ْنَسانَ  َوَوصَّ هُ  َحَملَتْهُ  بَِواِلدَْيهِ  اْْلِ  ِلي اْشُكرْ  أَنِ  َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ  َوْهن   َعلَىٰ  َوْهنًا أُمُّ
اْلَمِصيرُ  ِإلَيَّ  َوِلَواِلدَْيكَ   

 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua oraang ibu bapakmu 

hanya kepada-Kulah kembalimu.  
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b. Asbab al-Nuzul Surah Luqman Ayat 13-14 
 

          Untuk turunya Surah Luqman ayat yang ke 13-14 adalah Allah Swt. 

Perlu menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa ada seseorang 

yang sangat terhormat dan mulia yang di abadikan namanya dalam Al-

Qur'an ketika waktu itu dia bukandipilih sebagai seorang Nabi. 

         Dalam tafsir ibnu Katsir juga dirujuk berkaitan dengan latar belakang 

sejarah Luqman al-Hakim adalah sebagai berikut. Ada para peneliti salaf 

yang membandingkan penilaian tentang kisah Luqman, apakah dia akan 

mengatakan dia adalah seorang Nabi atau hamba yang shalih serta bukan 

Nabi? Untuk dalam hal ini ada dua pendapat tentang Lukman dan sebagian 

besar anggapan tentang Lukman adalah seorang hamba. Ibn Jarir 

mengatakan bahwa Khalid ar-Rib'i berkata: Luqman adalah seorang budak 

dari Habsyi (Ethiopia) dan tukang kayu. Tuannya berkata kepadanya: 

senyembelihlah kambing untuk kita! Kemudian, pada saat itu, dia 

menyembelihnya. Maka tuannya berkata, "Keluarkanlah dua daging yang 

terbaik." Kemudian dia mengeluarkan lidah dan hatinya. Kemudian, pada 

saat itu, dia berhenti sebentar dan berkata, "Namun kami telah membunuh 

kambing ini untuk kami." Kemudian, pada saat itu, dia menyembelihnya, 

dan tuannya berkata: Keluarkan dua daging yang paling buruk atau jelek. 

Kemudian, pada saat itu, dia mengeluarkan hati dan hati. Tuannya berkata 

kepadanya, "Aku memerintahkanmu untuk mengeluarkan dua daging 

terbaik, dan kamu membawanya keluar dan aku memerintahkanmu untuk 

mengeluarkan dua daging yang paling buruk atau jelek, dan kamu 

mengeluarkan keduanya. Luqman menjawab, "Karena tidak ada yang lebih 
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baik daripada keduanya jika keduanya hebat, dan tidak ada yang lebih jelek 

daripada keduanya dengan anggapan keduanya adalah jelek.".  

             Abdullah bin Wahab mengatakan abdullah bin Iyasy al-Quthbani 

menjelaskan kepada saya dari Umar Maula Ghifrah, bahwa ia berkata: 

Seorang pria berdiri di hadapan Luqman al-Hakim, kemudian, pada saat itu, 

ia berkata: Anda adalah Luqman, budak Bani al-Hashan? Luqman 

menjawab: memang, dia berkata: hitam seperti ini! Luqman berkata: 

Kehitaman saya ini sangat jelas, kemudian, pada saat itu, apa yang 

mengejutkan Anda. Pria itu berkata, "Manusia telah membuat ladangnya 

untukmu, membuka pintu masuk lebar-lebar untukmu, dan sangat puas 

dengan apa yang kamu katakan, anak saudaraku! Untuk mengungkap semua 

yang kulakukan padamu untuk membuatmu seperti itu. Luqman berkata: 

"Saya menahan mata saya, saya menjaga dengan mulut saya, saya menjaga 

dengan makan saya, saya menjaga kemaluan saya, saya katakan dengan 

tulus, saya tepati janji saya, saya menghormati tamu saya, saya perhatian 

pada tetangga saya, dan saya memberi saya apa yang tidak membuat 

perbedaan seperti apa yang kamu lihat.  

             Hanya itu yang membuatku menjadi apa yang kau lihat. Ibnu Abi 

Hatim berkata: pada suatu hari Abu Darda berkata dan mengatakan kepada 

Luqman al-Hakim: dia tidak diberi apa-apa seperti keluarga, aset, 

kehormatan dan apa pun. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang tangguh, 

tenang, pendiam dan berpandangan yang mendalam terhadap ilmu 

pengetahuan. Dia tidak pernah tidur, tidak ada yang melihatnya meludah, 

membuaang air kencing dan besar, tertawa dengan bebas. Dia tidak pernah 

mengulangi kata-katanya kecuali jika dia mengatakan wawasan dan hikmah. 
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c. Penafsiran Surah Luqman Ayat 13-14 

 

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ  ِ ۖ ِإنَّ ٱلش ِ بُنَىَّ ََل تُْشِرْك بِٱَّللَّ ُن ِلِْبنِِهۦ َوهَُو يَِعُظهُۥ يََٰ  َوِإْذ قَاَل لُْقَمَٰ

         Artinya:  

        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.  

 

ْنَسانَِ َوَوَصْينَا هُِ َحَملَتْهُِ بَِواِلَدْيهِِ اْْلِ  ِلي اْشُكرِْ أَنِِ َعاَمْينِِ فِي َوفَِصالُهُِ َوْهنِ  َعلَىِٰ َوْهنًا أُم 
اْلَمِصيرُِ ِإلَيَِ َوِلَواِلَدْيكَِ  

 
 

          Artinya: 

          Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 

            Allah SWT dalam Al-Qur'an telah mengabarkan tentang keinginan 

Lukman kepada anaknya. Yaitu Luqman bin Anqa’ bin Sadun, sementara 

nama anaknya adalah Tsaran, sesuai dengan salah satu pendapat yang 

diceritakan oleh as-Suhaili. Allah SWT itu. Dia merujuk yang terbaik 

dari pemberitahuannya dan memberinya kecerdasan atau hikmah. (   َوِإْذ

يَِعُظهُۥ َوهَُو  ِلِْبنِِهۦ  ُن  لُْقَمَٰ  dan pada suatu waktu atau ketika Luqman { قَاَل 

memberi tahu anaknya, ketika dia menunjukkan kepadanya, atau dia 

memanggilnya dengan siapa dia mengarahkannya. Nasihat adalah 

perintah dan larangan yang harus diikuti oleh targhib dan tarhib.  (Abdul 

Ghoffar, 2008; 254) dan Ini adalah cara dia memberikannya dengan hal 

utama, untuk itu, dia awalnya memberikan surat wasiat untuk 
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memuliakan Allah Swt. Dan tidak menyekutukan kepada selain Allah. 

Kemudian dia memperingatkan:   ٌَلُظْلمٌ  َعِظيم ْرَك  ٱلش ِ  ,sesungguhnya“ ِإنَّ 

mempersekutukan Allah swt. Adalah benar-benar kezhaliman yang 

besar,” yakni syirik adalah kezhaliman terbesar. 

        Nilai-nilai dan kandungan dalam surat Lukman ayat 13 dan 14 adalah 

menjelakan tentang nilai Aqidah dan Akhlak kepada kedua orang tua. Oleh 

karena itu penulis akan memaparkan pengertian ke dua hal tersebut sebagai 

berikut: 

a. Aqidah atau Keimanan  

Dalam bukunya Sudirman menguraikan Aqidah bahwa Aqidah didapat 

dari kata aqada-ya'qidu-aqdam yang berarti simpul, ikatan, dan pengaturan 

yang tegas dan solid (kokoh dan kuat). Setelah terbentuknya 'aqidatan 

(aqidah) memiliki arti keyakinan atau kepercayaan. Hubungan antara 

aqdan dan aqidatan adalah bahwa keyakinan dirakit dan diikat dengan hati 

sanubari seseorang, yang membatasi dan berisi perjanjian. Secara 

etimologis pentingnya aqidah akan semakin jelas ketika dikaitkan dengan 

pengertian secara terminologisnya, seperti yang disampaikan oleh Syekh 

Hasan al-Banna dalam Majmu'ar Rasaail: Aqaid (jenis jamak aqidah) 

adalah beberapa hal yang harus dipercaya kebenarannya oleh hati atau 

qolbu, yang dapat membawa ketenangan ruhani / jiwa, membuat 

kepercayaan diri murni dan tidak dicampur dalam yang terkecil dengan 

keragu-raguan hati. (Sudirman,2012; 7) 

           Pentingnya pernyataan iman dalam Islam mengingat keyakinan 

untuk hati tentang Allah SWT, sebagai Tuhan, Allah yang berkewajiban 

untuk dipuja: diucapkan melalui mulut misalnya dua kali syahadat; dan 
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perbuatan yang tulus dengan tujuan mulia. Keyakinan dalam Islam 

bermaksud bahwa dalam diri seorang mu'min tidak ada rasa keraguan di 

dalam hati, atau ucapan di mulutnya atau perbuatannya namun sepenuhnya 

menggambarkan kepercayaan dan ketakutan kepada Allah, misalnya tidak 

ada harapan ucapan dan perbuatan dalam kenyakinanya sesuai dengan 

kehendak dan keinginan Allah SWT. (Muhammad Alim, 2011: 125)  

       Islam telah membuat bukti aqidah dalam kehidupan manusia dengan 

pengakuan bahwa Allah adalah Satu Tuhan yang wajib di sembah dan 

menyakini bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah seperti yang Allah 

firmankan dalam Al-Qur'an. Keutamaan dari keyakinan harus diberikan 

pada seorang anak sejak kecil atau remaja, sehingga siswa memiliki 

penguatan kepercayaan diri atau aqidah yang kokoh dan tangguh. 

pendidikan aqidah harus dilakukan di atas segalanya sebelum beberapa 

pendirikan yang lainnya. Dengan demikian, dalam Surah Al Luqman Ayat 

13 menjelaskan:  

ْرَك َلُظْلم  َعِظْيم    َوِاذْ قَاَل لُْقٰمُن ِْلْبنِه  َوهَُو يَِعُظٗه ٰيبُنَيَّ َْل تُْشِرْك بِاّٰلٰلِ  ِانَّ الش ِ

Artinya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kelaliman yang besar."  (Q.S. Lukman: ayat 13) 

             Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika Luqman menasehati 

anaknya, kata-kata yang muncul dari mulutnya adalah penolakan untuk 

menghindar dari syirik. Memang pendidikan aqidah atau penanaman 

kepercayaan harus ditekankan lebih mendalam dalam pendidikan di 

sekolah dengan tujuan bahwa siswa dapat menghadapi perkembangan 
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zaman saat ini. Pada dasarnya, nilai aqidah diberikan dengan cara 

doktrinal, namun pada saat itu bergabung dengan alasan yang sesuai 

dengan peningkatan penalaran mereka. Ayat tersebut menggunakan 

redaksi untuk larangan. Melarang anak-anak karena melakukan tindakan 

yang menyebabkan menghindarkan diri dari menyebabkan syirik dari 

tauhid atau aqidah, dengan alasan bahwa melarang sesuatu yang jelak 

lebih didahulukan dari sebuah perintah menuju kebaikan. 

             Dalam menetapkan nilai pada siswa kelas sekolah menengah, 

siswa diperdalam berkaitan dengan pelajaran tauhid yang telah mereka 

kuasai ketika mereka belum di sekolah dasar. Sesuai Sheik Hasan al-

Banna dalam tingkat percakapan tentang pendidikan aqidah pada anak-

anak meliputi: (a) Ilahiyah, yang merupakan pembicaraan sesuatu yang 

berhubungan dengan Allah (Allah) seperti jenis Allah Swt, nama dan 

karakteristik Allah Swt, perbuatan Allah Swt dan lain-lain. (b) Nubuwah, 

yang merupakan percakapan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

nabi dan rosul termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah SWT, 

keajaibannya, dll. (c) Ruhaniah, yang merupakan percakapan dari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan masalah sesuatu yang gaib, seperti 

malaikat, jin, setan, kehadiran roh jahat dan iblis. (d) Sam'iyah, yang 

merupakan percakapan segala sesuatu yang harus diketahui melalui sam'i, 

untuk lebih spesifik saran naqli sebagai Al-Qur'an dan As-Sunnah / hadits, 

misalnya, alam barzah, alam akhirat, siksa kuburan, dll.  

 

            Terlepas dari sistematika diatas, pembicaraan kepercayaan kepada 

Allah juga dapat mengikuti tata urutan kepercayaan yang dikenal sebagai 
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rukun iman. Yaitu: percaya kepada Allah SWT, memiliki kepercayaan 

pada malaikat Allah (pembahasan percakapan makhluk dunia lain, 

misalnya, jin, roh jahat dan setan), beriman pada hari akhir dan memiliki 

iman dalam qada'qadar Allah swt. Keenam kepercayaan tersebut, harus 

diyakini oleh para hamba Allah Swt, termasuk anak-anak sebagai dasar 

penaklukan diri kepada Allah Swt. Ahmad Tafsir menjelaskan pada tujuh 

usaha atau cara yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kepercayaan diri atau keimanan seseorang. 

Tujuh upaya tersebut meliputi: 

1. Membuat contoh atau model yang baik 

2. Menjadi terbiasa dengan perilaku baik yang dapat diterima. 

3. Terus menjunjung tinggi untuk menegakkan kedisiplinan. 

4. Berikan inspirasi kepada orang lain 

5. Berikan hadiah, terutama mental untuk diberi semangat 

6. Memberikan sangsi dalam hal disiplin  

7. Membuat lingkungan yang menyenangkan yang mendukung. (Ahmad 

Tafsir,1999, hal. 127) 

            Itu adalah bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan 

orang tua dalam menanamkan kepercayaan pada anak-anak. Keyakinan 

tidak mengenal waktu atau tempat, menggambarkan bahwa pada kondisi 

mana pun dan kepercayaan diri di mana pun harus tetap di dalam hati. 

Tanpa ada keraguan, dan dapat dirasakan bahwa kepercayaan seseorang 

dapat meningkat dan berkurang, terlebih lagi kepercayaan diri seorang 

hamba yang awam. Keyakinan akan meningkat ketika ada ketaatan kepada 

Allah Swt. Dan kepada Rasul-Nya yang lakukan sepanjang waktu. Pada 
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kenyataannya, kepercayaan akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan 

atau dosa terhadap Allah Swt dan Rasul-Nya. Iman pada tauhid dan 

berfikir Aqidah memiliki hasil, khususnya bersyahadah dan berpikir 

tauhid. Keyakinan tauhid ini juga akan menempatkan pada perilaku dalam 

hidupnya, antara lain: Pernyataan aqidah tauhid setiap hari menjadikan 

dirinya sadar bahwa kelak akan dikembalikan kepada Allah, seperti:  

a. Mulailah pekerjaan yang sholeh dengan Bismillah, atas nama Tuhan. 

b. Akhiri pekerjaan dengan Alhamdulillah semua pujian untuk Allah. 

c. Berjanji, Insya Allah, dengan asumsi Kehendak Allah. 

d. Bahkan Ketika ada sebuah kegagalan masya Allah, semua berjalan 

dengan kehendak Allah. 

e. Mendengar bencana tersebut, innalillahi wa inailaihi raji'un. 

mengaguminya Sesuatu dengan Subhanallah.  

f. Asstagfirullah Ketika terlanjur melakukan perbuatan salah saya 

memohon ampun kepada Allah. 

Untuk memiliki jiwa tauhid yang kuat, seorang Muslim harus percaya 

pada keberadaan Allah, namun harus mengakui keesan-Nya. Karena, 

dalam hal ini kita tidak hanya sekedar percaya saja kepada Allah. Setan 

juga memiliki kepercayaan yang luar biasa kepadaAllah, bahkan ia pernah 

berdialog dengan Allah (Abu Ahmadi dan Nur Salimi, 2018; 240) 

 

 

b. Akhlak  

        Dengan pemahaman kita yang berfokur pada pengertian akhlak secara 

etimologis, bahwa kata akhlaq berasal dari bahasa Arab yang jamak dari 
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kata khuluq, dan itu memberikan arti kebiasaan, sikap, kecenderungan, 

perangai, tabiat. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah atau kata akhlak, 

sering diuraikan atau diartikan sebagai karakter. (Samsul Munir Amin, 

2016; 1)  

     Sedangkan definisi atau makna etika dapat kita ambil dari pendapat 

yang berbeda dari spesialis atau peneliti seperti yang disampaikan oleh 

Abudin Natta di bawahnya seperti yang disampaikan oleh Abudin Natta di 

bawah ini:  

1) Ibnu Miskawaih memahami bahwa kualitas etika adalah atribut yang 

dijiwai dalam roh yang mendesaknya untuk melaksanakan hal-hal 

tanpa perlu berpikir dan dipertimbangkan. 

2) Imam al-ghazali mengartikan bahwa etika ditanamkan dalam roh yang 

menyebabkan kegiatan yang berbeda secara efektif dan mudah, tanpa 

perlu pertimbangan dan pemikiran.  

3) Ibrahim anis mengatakan bahwa kualitas etika adalah karakteristik 

yang dijiwai dalam roh, yang dengannya ia dikandung, semacam 

perbuatan, baik atau yang tidak baik, tanpa perlu pertimbangan dan 

pemikiran. 

4) Selanjutnya dalam kitab Dairatul Ma'arif. Secara lebih detail bahwa 

gagasan akhlak diuraikan sebagai sifat orang yang terdidik. ( Abuddin 

Nata, 2003:3-4 )  

         Dari beberapa definisi dan pengertian tersebut diatas maka, Jelas 

bahwa kualitas yang mendalam benar-benar berasal dari kondisi 

mentalyang kuat yang telah ditanam dalam diri dengan kuat agar menjadi 

sebuah kebiasaan yang baik yang telah berubah menjadi kebiasaan sehari-
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hari, jadi saat akan melakukan hal itu, seseorang tidak perlu lagi 

mempertimbangkannya. 

          Pada akhirnya, bahwa pemikiran tentang aakhlak terhubung dengan 

nilai yang baik dan buruk, maka, pada saat itu, apa yang dapat dibuat 

keputusan tentang baik dan buruk adalah perspektif yang menghasilkan 

kegiatan, praktik, atau mentalitas secara tak terduga. Namun, kondisi 

mental yang sebenarnya tidak dapat diketahui oleh orang lain. Orang lain 

mungkin memiliki pilihan untuk dapat memberikan penilaian terhadap 

perbuatanya, praktik atau tingkah lakunya, atau mentalitas yang 

mencerminkan keadaan batin yang telah dilakukan yang dapat mendorong 

pengenalan perilaku atau tingkah laku oleh seseorang. 

 Dengan cara ini, akhlak harus terlihat dengan apa yang ditunjukkan 

oleh seseorang dalam rutinitas rutinnya. Ini ada pada dirinya sendiri dan 

berubah menjadi cermin dari apa yang ada di dalamnya. Terlepas dari 

apakah akhlak yang tampak adalah akhlak yang hebat atau etika yang 

jelek. Penilaian baik dan buruk adalah moral atau akhlak, mengingat 

aturan Allah SWT. yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. 

        Dari sebagian definisi di atas, jelas bahwa akhlak benar-benar berasal 

dari keadaan mental yang telah dimasukkan secara kuat dalam semangat 

seseorang. Ini telah menjadi sebuah kebiasaan, jadi saat akan melakukan 

perbuatan tersebut, seseorang tidak perlu lagi mempertimbangkannya atau 

memikirkana. Sejauh mana pelajaran akhlak termasuk:  

1) Akhlak terhadap Allah  

Kualitas akhlak yang mendalam terhadap Allah dapat diuraikan 

sebagai mentalitas atau perbuatan yang harus dikerjakan oleh manusia 
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sebagai makhluk Allah dan Allah sebagai saang khalik. Ada banyak 

cara untuk bisa berakhlak kepada Allah, termasuk: 

a) Menjaga kepercayaan diri, yang merupakan disposisi batin yang 

sarat dengan kepercayaan pada Allah. Jadi tidak sampai memiliki 

iman kepada Allah saja, namun harus bertambah menjadi 

bertambah keimannya kepada Allah dan menaruh kenyakinan dan 

kepercayaan kepada-Nya. (Muhammad Alim, 2011; 152 

b) Sikap Ihsan, yang merupakan kesadaran yang paling tak 

terbayangkan bahwa Allah senantiasa hadir dan bersama dengan 

Allah dimananpun berada 

c) Sikap takwa yaitu menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya 

dalam kondisi manusia di mana pun dia berada. 

d) Sikap ikhlas, yang merupakan watak yang benar-benar menyadari 

bahwa Allah umumnya menjaga manusia dan merasa apa yang 

dikerjakan semata mata untuk Allah. 

e) Sikap tawakkal, atau setidaknya, mentalitas murni dalam perilaku 

dan perbuatan semata-mata untuk memperoleh kesenangan Allah 

dan dibebaskan dari kelahiran diri sendiri. Sikap Tawakal, yaitu 

sikap senantiasa pasrah kepada Allah dengan penuh harapan 

kepada-Nya bahwa Allah akan menolong manusia dalam mencari 

dan menemukan jalan yang terbaik. (Muhammad Alim, 2011; 153) 

f) Sikap Syukur yaitu sikap mentalitas dengan penghargaan untuk 

setiap nikmat dan karunia Allah yang telah Allah sediakan untuk 

semua manusia. 

g) Sikap Sabar, yaitu sikap, mentalitas yang teguh dalam menoleransi 
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setiap kesulitan hidup, yang besar atau yang kecil dalam bentuk 

ujian, baik lahir ataupun bathin, secara filosofis ataupun secara 

mental, dengan alasan bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, 

semua ujian yang datang dari Allah dan kita akan kembali kepada-

Nya. 

2) Akhlak terhadap sesama manusia  

       Untuk di sadari bahwa manusia merupakan makhluk individu dan juga 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, dalam 

pergaulan manusia dizaman sekarang ini, kita tidak dapat terlepas dari 

interaksi yang dengan menggunakan alat yang serba canggih, misalnya, 

web yang menggabungkan facebook, instagram, twitter dan lainnya. 

Semua hal tersebut dipertimbangkan, Islam dengan tegas menggarisbawahi 

rasa saling menghormati dan bantuan bersama, sebagai makhluk Allah 

yang sejenis dalam berakhlak kepada sesama manusia. 

Nilai- nilai akhlak terhadap sesama manusia (nilai-nilai kemanusiaan) 

antara lain:  

a) Melakukan Silaturahmi, yang merupakan hubungan baik antara orang 

lain, pria, saudara terutama di antara anggota keluarga, handai 

tauladan, tetangga, dll. 

b) Membangun Persaudaraan (Ukuwah), yaitu jiwa persaudaraan, terlebih 

lagi keluarga besar (ukhuwah Islamiyah). 

c) Mewujudkan Persamaan (al-musawah), yang merupakan pandangan 

bahwa semua individu setara dalam kesombongan dan ketenangan. 

d) Bersikap adil, yang merupakan pengetahuan yang seimbang dalam 

memandang, dalam melihat-lihat menilai atau mensikapi seseorang. 



94 
 

e) Selalu berprasangka yang baik / husnuzh-zhan, yang merupakan sikap 

yang layak untuk sesama manusia. 

f) Memiliki sikap sederhana atau tawadhu ', yang merupakan disposisi 

yang berkembang dalam terang pengakuan bahwa semua kebesaran 

memiliki tempat yang adil dengan Allah.  

g) Selalu berusaha menepat janji /al-wafa’, yaitu salah satu sifat orang 

yang benar-benar beriman ialah sikap selalu menepati janji bila 

membuat perjanjian.  

h) Berlapang dada / insyiraf, yang merupakan kemampuan untuk 

memperhatikan perasaan dan perspektif pada orang lain. 

i) Memiliki watak / al-amanah yang dapat diandalkan, salah satu hasil 

kepercayaan diri adalah kepercayaan atau kehadiran diri dapat 

diandalkan. 

j) Berjiwa perwira /iffah atau ta’affuf, yaitu sikap penuh harga diri 

namun tidak sombong, tetap rendah hati, dan tidak mudah 

menunjukkan sikap memelas atau iba dengan maksud mengundang 

belas kasihan dan mengharapkan pertolongan orang lain.  

k) Memiliki disposisi ekonomi / qawamiyah adalah mentalitas yang tidak 

efisien / israf dan tidak terlalu boros dalam menggunakan hartanya, 

tetapi berada di antara keduanya yaitu dermawan. 

l) Memiliki mentalitas dermawan / al-munfiqun, menjalankan infaq, 

yang merupakan sikap dermawan yang memiliki kemampuan luar 

biasa untuk membantu orang-orang mereka yang sama, terutama 

individu-individu yang kurang beruntung dengan memberikan 

sebagian dari harta yang telah Allah berikan dan bagikan kepada 
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mereka. (Muhammad Alim, 2011: 155-157) 

3) Akhlak terhadap lingkungan   

        Apa yang tersirat dengan akhlak manusia terhadap lingkungan adalah 

bahwa semua yang ada di lingkungan sekitar orang, baik itu makhluk 

hidup, tanaman, atau benda yang mati. Sesuai ajaran Islam seseorang tidak 

diizinkan untuk mengambil produk buah-buahan atau tanaman sebelum 

matang buahnya di pohon, atau memetik bunga sebelum berbunga atau 

berbuah, menunjukkan kepada kita hal ini berarti tidak memberikan 

peluang pada hewan atau makhluk Allah berkesempatan kepada semua 

tanaman dan buah-buahan untuk mencapai sempurna dari penciptaannya 

untuk bisa dinikmati dengan baik. Dimana buah tersebut boleh di petih 

setelah masak dan bisa dimakan. Etika terhadap lingkungan pada dasarnya 

diinstruksikan oleh Al-Qur'an untuk bisa dijaga dengan baik yang didapat 

dilakukan oleh manusia, di mana manusia itu ditugaskan di bumi ini untuk 

menjadi seorang khalifah. Kekhalifahan manusia menuntut adanya 

interaksi yang baik antara manusia dengan sesamanya dan terhadap 

lingkungan dan alam sekitar.  

         Mentalitas kekhalifahan manusia benar-benar mengisyaratkan 

sebagai seorang pelindungi, menjaga, memelihara, merawat dan 

mengarahkan, sehingga setiap hewan atau tumbuh-tumbuhan akan 

mencapai tujuan penciptaannya. Makhluk, tumbuhan dan benda mati 

benar-benar dibuat oleh Allah dan berubah menjadi menjadi milik-Nya 

sendiri, dan semua mahkluk Allah memiliki ketergantungan pada-Nya. 

              Mengingat penggambaran di atas, itu jelas menunjukkan kepada 

kita bahwa etika dalam Islam sangat lengkap, menyeluruh dan 
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menggabungkan berbagai makhluk dan hewan yang berbeda yang dibuat 

oleh Allah. Hal ini dilakukan mengingat fakta bahwa hampir sejumlah 

besar hewan ini saling membutuhkan. Pemusnahan dan penghancuran 

salah satu lingkungan yang adan akan berperan penting untuk 

memusnahkan hewan Allah yang akan bertentangan dengan keberadaan 

makhluk yang lainya. (Muhammad Alim, 2011; 158)  

        Dalam penanaman nilai-nilai moral kepada diri para siswa, ada dua 

jenis, yaitu: penanaman moral terpuji dan larangan moral yang tercela, 

moral yang terpuji.  ( al-akhlakul alkarimah/almahmudah), yaitu   Ahklak 

yang umumnya berada di bawah pengawasan Allah yang benar-benar 

ingin membawa pengaruh pada kualitas nilai yang positif dan membantu 

melayani umat, seperti sikap ketekunan bekerja, sikap sungguh-sungguh, 

secara konsisten bersyukur, ikhlas, sabar, bisa kepercayaan, dll. Sedangkan 

etika yang tidak dapat dipertahankan (al-moral al-madzmumah), yaitu 

etika yang tidak berada di bawah pengawasan Allah atau berasal dari 

kepentingan yang berada di dalam kendali nafsu syaithan dan dapat 

membawa lingkungan yang negatif dan membahayakan bagi kepentingan 

umat manusia, misalnya takabur (angkuh), tamak, sinis (putus asa), 

berbohong, pengkhianatan. dll. (Sudirman, 1999; 153) 

 

 

 

B. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 
NILAI  

AQIDAH 

TERHADAP 
ALLAH : 

a.Siswa 
beriman  

b.Siswa 

bertaqwa 
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Gambar 1. Skema Penelitian  nilai-nilai surat Lukman ayat 13-14 Melalui 

nilai Aqidah Melalui nilai Akhlak Melalui nilai Ibadah Membentuk akhlak 

karimah peserta didik Terhadap Allah: beriman, taat kepada Allah, dll. 

Terhadap Orang tua: menghormat, Mentaati, Berbuat Baik dll 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

            PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum SMA Teuku Umar Semarang 

 

NLAI  

IBADAH 

  
NILAI -NILAI 

KARAKTER 
SURAT  

LUKMAN 

AYAT 13-14  

 
 
KONTRIBUSI
NYA DALAM 

MEMBENTUK 

AKHLAK 
KARIMAH 

PESERTA 

DIDIK 

  
 

NILAI 

AKHLAK  

TERHADAP 
ORANG TUA 

: 
a.Siswa 

mentaati 
b.siswa 

berbuat baik  
c. siswa 

berbicara 

Baik  
 

TERHADAP  

GURU : 
a.siswa 

Tawadhu  

b.Siswa 
mentaati 

guru 
c. siswa 

berbuat baik 
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1. Sejarah Singkat SMA Teuku Umar Semarang 

       SMA Teuku Umar Semarang secara geografis tepatnya berada di 

JL. Karangrejo Tengah XI/99 Kecamatan Karangrejo Semarang 

50234.   Jika dilihat dari jarak kilometer (km), Karangrejo berada di 

tengah kota Semarang sebagai kawasan lokasi Sekolah Menengah 

Teuku Umar Semarang, dengan tegas terletak 3 km dari kota setempat 

Gajahmungkur atau sekitar 05 km dari pusat kota Semarang. Jika 

dilihat dari batas wilayah batasan daerah Administratif, wilayah 

Sekolah di Karangrejo berbatasan dengan dua kecamatan, di Utara 

yang melaputi kecamatan Gunungpati, di jalur Selatan Candisari. Jadi 

bila dilihat dari peta wilayah kota Semarang lokasi SMA Teuku Umar 

berada dibagian selatan kota Semarang.  

               Sangat perlu sekali untuk di fahami bahwa, latar belakang sejarah 

kehadiran Sekolah Menengah Teuku Umar sangat terkait dengan latar 

belakang sejarah berdirinya YPI Teuku Umar. Sekolah Menengah 

Teuku Umar Semarang, didirikan pada tahun 1982 di bawah Pendirian 

Instruksi Islam Teuku Umar dengan akte notaris tanggal 22 Mei 1986 

no. 116 yang disempurnakan dengan akte notaris tanggal 26 Februari 

1986 no. 79. Dipilihnya nama Teuku Umar didasarka pada lokasi yang 

dekat dengan jalan Teuku Umar serta semangat kepahlawana Teuku 

Umar dan Umar bin Khatab. Pada awal berdirinya, SMA Teuku Umar 

beralamat di Jl. Karangrejo Timur I / 3 Semarang.  

          Tahun 1982 - 1985 SMA Teuku Umar dalam melaksankan 

kegiatan belajar mengajar (KBM) menggunakan system sift. Sift pagi 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sisw SMP Teuku Umar dan 
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sift siang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa SMA Teuku 

Umar. Baru pada tahun 1986 SMA Teuku Umar pindah di Jl. Karangrejo 

Tengah IX/99 Semarang dan menerapkan kegiatan belajar mengajar 

secara normal tidak lagi menggunakan system sift sampai dengan 

sekarang ini. Pada tanggal 8 Januari 1986 dengan SK Depdikbud 

0.001/C/C/c.86 SMA Teuku Umar Semarang memperoleh jenjang 

akreditasi DIAKUI. Kemudian tanggal 31 Desember 1991 SMA Teuku 

Umar melalui SK Dirjen no. 476/C/Kep/I/1991 memperoleh jenjang 

akreditasi DISAMAKAN. Pada tahun 1996 akreditasi SMA Teuku Umar 

memperoleh jenjang yang sama yaitu DISAMAKAN. Pada akreditasi 

tahu 2002 mendapatkan jenjang akreditasi A dengan SK Walikota No. 

420/1779 tanggal 10 Mei 2002. Selanjutnya pada tahun 2005 

memperoleh predikat terakreditasi A. 

2. Struktur Organisasi SMA Teuku Umar Semarang 

          Struktur oraganisasi sangatlah penting dalam suatu lembaga 

khususnya untuk membina dan mengelola lembaga atau organisasi 

sehingga mampu menciptakan kelancaran dan kelangsungan serta 

ketertiban agar tercapainya visi dan misi lembaga atau pendidikan 

tersebut. Adapun struktur organisasi di SMA Teuku Umar Semarang 

adalah sebagai berikut: 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI  

SMA TEUKU UMAR SEMARANG  

TAHUN PELAJARAN 2021-2022 

 

 

YAYASAN PENDIDIKAN 

ISLAM TEUKU UMAR 
Dinas pendidikan 
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============ Garis Koordinasi 

                             Garis Konsultasi 

                             Garis Komando 

 

 

3. Data Guru dan Karyawan SMA Teuku Umar Semarang 

          Guru dan karyawan yang mengajar dan bekerja di SMA Teuku Umar 

adalah Lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Indonesia, dan 

ada juga Alumni yang bekerja di Sekolah. Guru dan karyawan yang bekerja 

dan mengabdikan diri di SMA Teuku Umar Semarang sebanyak 36 orang 

KEPALA SEKOLAH 

Abdul Azis Mustofa, S.Pd 

KOMITE SEKOLAH 

H. Mabrur 
TATA USAHA 

 

Hindun Elya Alfunia, S.Pd 

Rizeki Sri S 

Andris Setiyanang 
Laras Nuraini, A.Md 

Sri Wahyu H 

 

 

WAKA KURIKULUM 
Satrio A, S.Pd 

WAKA ADM & SARPRA 

Wiji Utami, S.Pd 
WAKA KESISWAAN 

Sigit Saputra, S.Pd 

WAKA HUMAS 

Noer Dwi E, S.Pd 

BP / BK 

 
Dra. Asri Orbaningsih 

Ita Ernawati S.Pd (Koordinator BK) 

PEMBINA OSIS 

 
Risma Ananda P, S.Pd, Gr 

Fikri Ferdiansyah, S.Si 

WALI KELAS 

 
1. Meizella Ristika, S.Pd, Gr Wali Kelas X MIPA 

2. Mallikah Dwi S, S.Pd Wali Kelas X IPS 1 

3. Hornit Wnasita, S.Pd Wali Kelas X IPS 2 

4. Dewiur Azizah  Wali Kleas X IPS 3 

5. Diah Ika Rusnawati, S.Pd Wali kelas XI MIPA 

6. Dra. Siti Nurhanifah,  Wali Kelas XI IPS 1 

7. Dwi Anjaryati, S.Pd Wali Kelas XI IPS 2 

8. Arina Marrisa, S.Pd Wali Kelas XII MIPA 

9. Dra. Istiqlaliyah  Wali Kelas XII IPS 1 

10. Dra. Asri Orbaningsih Wali Kelas XII IPS 2 

11. Supriyani Puji A, S.Pd Wali Kelas XII IPS 3 

GURU 

 
1. Budi Santosa, S.Pd, MM 

2. Drs. Pramuji Nugroho A S. 

3. Dra. Indrijati P R. 

4. Dra. Ending Setyowati 

5. Nur Chamim 

6. Diah Ika Rusmawati, M.Pd 

7. Indra Dana Wahyudi, S.Pd 

SISWA 
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yang terdiri dari 26 guru dan 10 karyawan. Berikut daftar nama guru dan 

staff karyawan SMA Teuku Umar Semarang tahun pelajaran 2021-2022. 

 

DAFTAR GURU DAN MATA PELAJARAN 

SMA TEUKU UMAR SEMARANG  

TAHUN PELAJARAN 2021-2022 

 

No 

 

Nama Guru 

Mata Pelajaran 

1 Abdul Aziz Mustofa, S. Pd Matematika 

2 Dra. Indijati P. Rini Sosiologi 

3 Dra. Asri Orbaningsih BK 

4 Drs. Pramuji Nugroho AS Seni Budaya 

5 Dra. Endang Setyowati, M. Si Bahasa Inggris 

6 Dra. Istiqlaliyah Pendidikan Agama Islam 

7 Ita Ernawati, S. Pd BK 

8 Budi Santosa, S. Pd Sejarah 

9 Noer Dwi Esfaritani, S. Pd Bahasa Inggris 

10 Wiji Utami, S.Pd Informatika 

11 Dra. Siti Nurhanifah Bahasa Indonesia 

12 Supriyani Puji A. S. Pd Ekonomi 

13 Arina Marisa, S. Pd Biologi, BTQ 

14 Sigit Saputro, S. Pd  Matematika 

15 Satrio Abdurrahman, S. Pd Fisika, Kewirausahaan 

16 Nur Camim BTQ 

17 Harnit Winasista.U.S. S.Pd. Gr Ekonomi, Kewirausahaan 

18 Malikah Dwi Safitri, S. Pd PPKn 

19 Diah Ika Rusmawati, M. Pd Gr Kimia, BTQ 

20 Meizella Ristika Sari, S. Pd Gr Bahasa Indonesia 

21 Dwi Anjayati, S. Pd Sejarah 

22 Risma Ananda, S. Pd Geografi 

23 Fikri Ferdiansyah, S. Si Penjasorkes 

24 Dewi Rizki Nur Azizah, S. Pd Bahasa Jawa 

 

DAFTAR KARYAWAN 

SMA TEUKU UMAR SEMARANG 

No  Nama Staff dan karyawan Keterangan 

1 Hindun Elya Alfunia, S. Pd  

2 Rizeki Sri Sadono  

3 Sri Ahyuni Hardiyati  
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4 Andris Setyanang  

5 Laras Nur’aini, A. Md  

6 Sulistiyanto  

7 Waryono  

8 Arifin  

9 Darati  

10 Rosyid  

 

 

                DAFTAR JUMLAH SISWA 

 

No 

 

Kelas 

 

Jurusan 

Jenis Kelamin  

Jumlah L P 

 

1 

 

X 

MIPA 18 16 34 

IPS 1 17 18 35 

IPS 2 19 15 35 

IPS 3 18 15 34 

 Jumlah 72 64 138 

 

No 

 

Kelas 

 

Jurusan 

Jenis Kelamin  

Jumlah 
L P 

 

2 

 

XI 

MIPA 10 23 33 

IPS 1 19 17 36 

IPS 2 20 16 36 

 Jumlah 49 56 105 

 

No 

 

Kelas 

 

Jurusan 

Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

 

3 

 

XII 

MIPA 15 19 34 

IPS 1 16 19 35 

IPS 2 17 18 35 

IPS 3 17 16 33 

 Jumlah 65 72 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegitan Ekstrakurikuler 

No Jenis Kegiatan Pembina/Instruktur Tempat Informasi 

1. Kewirausahaan Hornit Winasista 

Utami, S. Pd 

Ruang Audio 

Visual 

Bersifat wajib 

bagi peserta 
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didik kelas X. 

dilaksanakan 

pada hari Senin 

setelah 

pembelajaran 

E-Learning 

yaitu pada jam 

13.00 WIB.  

2. Paskibra Drs. Pramuji 

Nugroho A S. 

Lapangan 

SMA 

- 

3. Desain Grafis Wiji Utami, S. Pd Laboratorium 

Komputer 

- 

4. Pamuka Mallikah Dwi 

Safitri, S. Pd 

Dwi Anjaryati, S. 

Pd 

Lapangan 

SMA 

Bersifat wajib 

bagi peserta 

didik kelas X. 

dilaksanakan 

pada hari Jumat 

pada jam 13.00 

WIB 

5.  Futsal Fikri Ferdiansyah, 

S. Si 

Lapangan 

SMA 

- 

6. Bola Volly Fikri Ferdiansyah, 

S. Si 

Lapangan 

SMA 

- 

7. Baca Tulis Al 

Qur’an 

Nur Chamim Masjid SMA - 

 

4. Visi dan Misi SMA Teuku Umar Semarang 

              SMA Teuku Umar Semarang mutlak memiliki potensi dan nilai 

luhur atau terhormat yang juga mendekati erat dengan kehidupan 

sosialmasyarakat di tanah air sesuai dengan perkembangan yang telah 

terkandung dalam definisi visi dan misinya. Dengan demikian, visi dan misi 

SMP Teuku Umar Semarang adalah sebagai berikut:  

         a. Visi: 

         “Membekali siswa menjadi generasi yang cerdas, terampil dan berakhlak  

           mulia” 

           Indikator Visi: 

1. Unggul dalam pengembangan kurikulum pengajaran 

2. Unggul dalam kesopanan berbicara dan perilaku 

3. Unggul dalam kedidiplinan, ketertiban blajar dan berkreasi 

4. Unggul dalam pengembangan sarana prasarana dan tenaga 

kependidikan 

5. Unggul dalam sumber daya manusia 
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6. Unggul dalam penguasaan teknologi 

7. Unggul dalam syiar sekolah di masyarakat 

 

     b. Misi:  

1. Meningkatkan dan mengembangkan kurikulum 

2. Membekali siswa dengan akidah ajaran islam sebagai pedoman  

berbicara dan berprilaku. 

3. Menegakkan tata tertib sekolah sebagai pedoman dalam berkegiatan 

4. Mengembangkan sarana prasarana dan tenaga kependidikan 

5. Membina dan meningkatkan SDM siswa sekolah 

6. Menambah ketrampilan Komputer dan praktik laboratorium 

7. Meningkatkan promosi sekolah dilingkungan masyarakat 

 

2. Tujuan Sekolah 

1. Sekolah sebagai tempat Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan  

tuntutan pemerintah, sekolah dan masyarakat. 

2. Sekolah sebagai tempat pembelajaran, pengembangan, yang inovatif 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kreatifitas. 

3. Sekolah sebagai tempat penelusuran minat dan bakat untuk pembinaan  

akademis maupun non akademis menuju studi lanjut perguruan tinggi 

atau ketrampilan hidup yang berkarakter. 

4. Sekolah sebagai tempat pengembangan dan pemberdayaan keimanan 

dan ketakwaan yang sesuai dengan akidah da syariat agama islam. 

3. Motto sekolah 

Cerdas Berpikir, Termpil Berkaya, Santun Bertindak 

 

 

 

 

4. Profil Sekolah 

a) Kepala Sekolah 

➢ Nama    : Abdul Azis Mustofa, S. Pd 

➢ NPP    : 200105294 
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➢ Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 23 Desember 1973 

➢ Pangkat / Gol  : Kepala Sekolah 

➢ Pendidikan Terakhir : S1 

➢ Alamat Terakhir  : Kp. Banteng Jangli RT 03 RW 03 

  Kec. Tembalang 

b) Data Sekolah 

➢ Nama   : SMA Teuku Umar 

➢ NPSN   : 20331914 

➢ Alamat   : Jl. Karangrejo Tengah IX/99 

➢ Kode Pos   : 50234 

➢ Desa / Kelurahan  : Gajah Mungkur 

➢ Kecamatan   : Gajah Mungkur 

➢ Kab / Kota    : Kota Semarang 

➢ Provinsi   : Jawa Tengah 

➢ Status Sekolah  : Swasta 

➢ Waktu Penyelengaraan : Sehari penuh / 5 hari 

➢ Bentuk Pendidikan  : SMA 

➢ Akreditasi   : A 

➢ Tanggal SK Pendirian Sekolah : 01 / 01 / 1900 

➢ Status Kepemilikan : Yayasan 

➢ SK Pendirian Sekolah : 396 / I.03.S / M – 84 

➢ Tanggal SK Pendirian : 1984 – 05 – 26 

➢ Tahun berdiri sekolah : 1982 

 

5. Fasilitas Sarana dan Prasarana di SMA Teuku Umar Semarang 

          Sarana dan prasarana di SMA Teuku Umar Semarang dari tahun ketahun 

ada penambahan terutama di sektor bangunan, dikarenakan seiring 

bertambahnya murid/siswa. Sarana dan prasarana ini penting sebab untuk 

mendukung dalam proses pembelajaran dan sebagai fasilitas siswa baik saat 

belajar maupun saat berolahraga. SMA Teuku Umar memiliki Sarana dan 

prasarana sebagai berikut: 
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1. Ruang kelas terdiri dari: 

a. Kelas X MIPA ada 1 kelas 

b. Kelas X IPS   ada 3 kelas 

c. Kelas XI MIPA  ada 1 kelas 

d. Kelas XI IPS   ada 2 kelas 

e. Kelas XII MIPA  ada 1 kelas 

f. Kelas XII IPS   ada 3 kelas 

2. Selain ruang kelas SMA Teuku Umar juga memilki bangunan dan ruangan 

untuk berbagai macam penunjang proses belajar mengajar di sekolah: 

a. Ruang kepala sekolah 

Ruang kepala sekolah sangat eksklulsif karena teretak di lantai 

dasar berdekatan dengan ruang guru, sehingga sangat memudahkan 

akses untuk masuk dan bertemu dengan kepala sekolah 

b. Ruang Wakil Kepala Sekolah 

Ruang Wakil kepala sekolah berada di lantai 1 yang berada 

bersebelahan dengan ruang guru dan dekat dengan ruang kepala 

sekolah. Design ruang kepala sekolah dengan bentuk ruangan 

terbuka. Dan terdapat 1 meja dan kursi kepala sekolah, maja dan 

kursi tamu, dan dilengkapi dengan lemari arsip dan lemari piala. 

c. Ruang Guru 

Ruang guru terletak di lantai 1 ruangan ini memiliki tata ruang 

terbuka dengan penataan secara klasikal. Di dalam ruangan ini 

dilengkapi beberapa lemari di dalamnya meja ada 19 buah dan 

kursi ada 19 buah ada meja tamu ada dispenser dan ada komputer 

untuk guru. 
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d. Ruang Kelas 

Terbagi atas 2 lantai, di lantai 1 terdapat ruangan untuk 

laboratorium sebanyak 5 ruang kelas lab, lantai 2 terdapat 7 ruang 

kelas. Di ruangan kelas sudah dilengkapi dengan LCD, AC, meja 

dan kursi, siswa serta whiteboard untuk pembelajaran. 

e. Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan terletak di lantaai 1. Di dalam ruangan itu 

terdapat beberapa koleksi buku, ada AC, rak buku, komputer, meja 

baca dan kamar mandi. 

f. Ruang Laboratorium Komputer 

Ruang laboratorium komputer terletak di lantai 1 bersebelahan 

dengan ruang perpustakaan, ruang tersebut memiliki ukuran 8 x 8. 

Dilengkapi dengan fasilitas AC, komputer, LCD, michrophone, 

speaker, meja dan kursi yang digunakan untuk pembelajaran.  

g. Ruang Laboratorium Kimia, Fisika. 

         Terletak di lantai 1 yang berada tepat di sebelah ruang 

         perpustakaan. 

h. Ruang Pembina dan Pengurus OSIS 

          Ruangan ini terdapat di lantai 1, di dalamnya ada kursi,  

           meja, loker, kipas angin, komputer, printer dan lemari. 

 

 

i. Kantin 

Kantin yang digunakan bersama dengan kantin SMK Teuku 

Umar. Kantin tersebut terletak di bagian belakang sekolah. 
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j. Masjid Nurul Azhar 

Masjid SMA teuku Umar berbarengan dengan SMK teuku Umar 

yang bertempat di lantai 2 SMA Teuku Umar dengan tempat 

wudhu di lantai 1 bersebelahan tempat parkir. 

k. Bangunan Kamar Mandi 

Toilet atau kamar mandi di SMA Teuku Umar terbagi atas toilet 

untuk siswa dan toilet untuk guru dan karyawan. Pada lantai 1 

terdapat 3 toilet putra dan 2 toilet putri serta 1 toilet untuk guru dan 

karyawan. 

l. Gudang Penyimpanan Alat Olah Raga 

Terletak di lantai 1 SMK Teuku Umar, tepatnya berada di bawah 

tangga. Gudang ini dipergunakan untuk menyimpan segala macam 

perlengkapan alat olah raga. Terdapat pula penyimpanan bola 

basket maupun bola voli yang berada di lantai 2 dekat dengan 

gudang dan toilet. 

m. Tempat parkir 

Tempat parkir siswa SMA teuku Umar Semarang terletak di 

lantai satu berada di halaman depan ruang kelas, di depan sekolah 

dan di halaman lapangan. Adapula yang terletak di sampaing 

Gedung SMA. Sedangkan untuk parkir bapak ibu guru terletak di 

depan halaman SMA Teuku Umar. 

 

 

 

Adapun sarana dan prasarana tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 
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No Nama Sarana dan Prasana Keterangan 

1 Luas Tanah  2636 m2  

2 Luas bangunan   971 m2 

3 Ruang Belajar 13 Ruang kondisi baik 

4 Masjid 1 buah kondisi baik 

5 Ruang Pimpinan/kepala sekolah 1 buah kondisi baik 

6 Ruang Wakil kepala sekolah 1 buah kondisi baik 

7 Ruang Guru 1 buah kondisi baik 

8 Ruang Tata Usaha 1 buah kondisi baik 

9 Ruang Pespustakaan 1 buah kondisi baik 

10 Ruang Audio Video 1 buah kondisi baik 

11 Ruang Pameran dan seni 1 buah kondisi baik 

12 Toilet guru 2 buah kondisi baik 

13 Toilet siswa 10 kondisi baik 

14 Ruang Lab 3 kondisi baik 

15 Sumber Listrik PLN 
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             Salah satu bagian terpenting dan sangat mendasar dan memegang 

peranan penting bagi kelangsungan mutu dan kualitas Pendidikan di SMA 

Teuku Umar adalah ketersediaan peralatan kantor dan sekolah sebagai 

kerangka kerja (sebagai struktur atau perangkat instruktif, buku, dan kantor 

sekolah lainnya) yang membantu dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang 

ideal dapat dicapai secara ideal. Demikian pula halnya kelangsungan kegiatan 

sekolah untuk menunjang keberhasilan prestasi dari siswa maupun 

paraalumni. 

          Sarana dan prasarana sekolah merupakan hal penting berupa peralatan 

dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan sangat menunjang 

dalam kegiatan siswa di sekolah, khususnya dalam proses belajar mengajar, 

seperti bangunan gedung sekolah, ruang kelas untuk kegiatan belajar, meja 

dan kursi siswa dan guru, serta alat-alat dan fasilitas lainnya. Sedangkan 

sarana dan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses pendidikan atau pengajaran di sekolah serta pelatihannya, 

seperti luas halaman, tempat parker,  taman di sekolah, jalan menuju sekolah, 

tetapi jika dimanfaatkan secara langsung juga akan membantu  untuk 

kelancaran kegiatan sekolah Sejak didirikanya sekolah hingga sat ini,   SMA 

Teuku Umar Semarang  saat ini memiliki kantor yayasan kantor yang sangat 

memuaskan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan dan 

latihan belajar di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas 

belajar baik fisik atau non fisik untuk kelangsungan proses belajar mengajar 

yang ada. 
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6.   Keadaan Guru dan Siswa 

      a.  Jumlah guru dan sebaranya menurut mata pelajaran 

     Jumlah guru yang ada di SMA Teuku Umar pada tahun pelajaran 

2021/2022 berjumlah 24 orang. Di SMA Teuku Umar setiap guru 

pengampu tidak hanya mengampu satu mata pelajaran saja, akan tetapi 

juga mengampu mata pelajaran yang lain yang guru tersebut memiliki 

kompetensi di bidangnya. Sehinga, setiap guru rata-rata mengampu 2 

sampai 3 mata pelajaran. Mengenai data guru dan mata pelajaran yang 

di ampunya dapat dilihat pada daftar guru dan mapel yang diampunya. 

b. Jumlah siswa dan sebaranya tiap kelas 

        SMA Teuku Umar memiliki dua jurusan, yang terdiri dari 

jurusan MIPA dan Jurusan IPS, yang tersebar pada setiap jenjang 

yaitu kelas X, kelas XI dan kelas XII. Jumlah siswa SMA Teuku 

Umar tahun pelajaran 2021/2022 sebanyak 380 siswa, terdiri dari 192 

siswa perempuan dan 186 siswa laki-laki. 

c. Jumlah staf Tata Usaha dan tenaga kependidikan lainya. 

             Staf tata usaha di SMA Teuku Umar sebanyak 10 orang, staf 

tata usaha memiliki tugas membantu kegiatan operasional sekolah yang 

berkaitan dengan kelancaran urusan administrasi sekolah dan 

perkantoran di sekolah. 

d. Jenjang Pendidikan terakhir kepala sekolah, guru dan tenaga 
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kependidikan. 

 

          Pada SMA Teuku Umar, dipimpin oleh kepala sekolah yang 

memiliki gelar Sarjana Matematika (S.1). Guru yang mengajar di 

SMA Teuku Umar memiliki latar pendiidkan yang berbeda-beda, 

mulai dari Diploma sampai sarjana bahkan ada yang sudah S.2. Akan 

tetapi Sebagian besar adalah lulusan S1. Selain itu untuk tenaga 

kependidikan yang bekerja di SMA Teuku Umar berjumlah 10 orang, 

dipimpin oleh satu kepala tata usaha. 

e. Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah 

Kepala sekolah, guru, staf tata usaha dan tenaga kependidikan serta 

para siswa melaksanakan tata tertib dengan baik. Tata tertib yang 

berlaku di SMA Teuku Umar Semarang terdiri dari beberapa tata 

tertib pendidik dan tenaga kependidikan, serta tata tertib peserta didik. 

Tata tertib tenaga kependidikan meliputi dari kehadiran dalam tugas, 

teta tertib umum, keberadaan guru dalam kelas, serta penampilan dan 

tata busana. 

f. Kurikulum dan Extrakurikuler 

        SMA Teuku Umar Semaang menggunakan kurikulum 2013 

yang sudah Revisi pada tahun pelajaran 2021/2022. Dikarenakan 

dalam kondisi masa pandemi covid-19. SMA Teuku Umar 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan menggunakan 

aplikasi pembelajaran e-learning sekolah yaitu esmatus. E-learning 
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ini termasuk Aplikasi pembelajaran untuk siswa SMA Teuku Umar 

yang sudah digunakan sejak bulan Maret 2020 yang diawali untuk 

kegiatan Ujian secara online. 

        Kegiatan extrakurikuler menjadi pilihan siswa untuk membantu 

pembentukan nilai karakter sesuai mentalitas sosial siswa, serta 

menumbuhkan perspektif kepedulian terhadap orang lain dan 

lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler pilihan dapat 

dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. 

        Kegiatan ekstrakurikuler pilihan di SMA Teuku Umar untuk 

kelas X dan XI meliputi beberapa kegiatan yaitu: 

a. Kewirausahaan 

b. Paskibraka 

c. Design Grafis 

d. Pramuka 

e. Futsal 

f. Bola Volly 

g. Seni Baca Al-Qor’an 
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B. Hasil Penelitian Tentang Nilai-Nilai Karakter di SMA Teuku Umar 

     Semarang 

 

         Untuk menunjang dalam membentuk nilai-nilai karakter yang baik 

sesuai dalam surat Lukman ayat 13-14 di SMA Teuku Umar Semarang 

diajarkan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun sosial, pembiasaan dan 

keteladanan kepada para siswa. Hal tersebut diajarkan dengan harapan agar 

para murid dapat berjiwa cerdas, beriman, bertaqwa sesuai dengan visi-misi 

SMA Teuku Umar beberapa waktu lalu saat peneliti melakukan observasi dan 

wawancara di sekolah dengan guru. Adapun kegiatan tersebut penulis 

paparkan sebagai berikut;  

  Nilai-nilai karakter dalam surat Lukman ayat 13-14 yang diterapkan di 

sekolah terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap proses penanaman dan tahap 

proses penyebaran. Hal ini sangat relevan dengan nilai-nilai karakter yang 

diberikan di sekolah, yaitu intervensi (penanaman pada siswa), dan habituasi 

(penanaman melalui pembiasaan). Dalam hal ini, Nilai-nilai Karakter dalam 

surat Lukman ayat 13-14 lebih mengarah terhadap pelaku dalam proses 

pendidikan tersebut, artinya nilai-nilai karakter yang dikehendaki dalam surat 

tersebut lebih menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang 

anak kepada orang tuanya, begitu pula apa yang seharusnya dilakukan oleh 

seorang murid kepada gurunya di sekolah. 
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           Berangkat dari hal-hal tersebut tersebut. Hasil temuan peneliti 

menyatakan bahwa diantara nilai-nilai karakter dalam surat Lukman ayat 13-

14   diantaranya sebagai berikut:  

 

 

1. Nilai Karakter Religius.  

         Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter ini peneliti 

lihat saat observasi, maupun saat wawancara dan studi dokumentasi, 

bahwa pendidikan, pembelajaran di sekolah tersebut sangat kental dengan 

penanaman pendidikan agama di sekolah, pendidikan agama di SMA 

Teuku Umar Semarang selalu menanamkan sikap dan prilaku religius 

kepada semua warga di sekolah, termasuk pula materi pelajarannya di 

ajarkan disekolah menyakngkut materi yang kental dengan nilai-nilai 

agama islam. Yang meliputi Pendidikan Agama, dan pengajaran tentang 

akhlak, materi Qur’an, kajian hadits, Bahasa arab dll. yang dalam 

penerapan kurukulumnya tidak sama dengan di sekolah formal yang 

lainya. Selain itu nilai karakter religius juga bisa dilihat dalam keseharian 

oleh para muridnya seperti pada kegiatan pengajian, sholat dhuha siswa 

dan guru, sholat dhuhur dan ashar berjamaah.  Dari hal tersebut bisa di 

katakan  bahwa pengajaran dan Pendidikan agama  di SMA Teuku Umar 
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sangat baik dan efektif, sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai 

karakter religious di sekolah.  

2. Nilai Karakter Sopan Santun  

Sopan yaitu adalah hormat dengan ta’dzim menurut adad yang baik, 

sedangkan Santun adalah baik dan halus budi bahasa dan tingkah lakunya, 

suka menolong dan menaruh belas kasihan. Dengan demikian pengertian 

Sopan Santun adalah suatu bentuk tingkah laku yang baik dan halus serta 

diiringi sikap menghormati orang lain menurut adad yang baik ketika 

berkomunikasi dan bergaul yang bisa ditunjukkan kepada siapapun, 

kapanpun, dimanapun. 

Bisa di artikan dengan pengertian yang lain Sopan Santun adalah 

suatu aturan atau tata cara yang berkembang secara turun temurun dalam 

suatu budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan antar 

sesama manusia, sehingga terjalin suatu hubungan yang akrab, saling 

pengertian serta saling hormat menghormati. 

Di SMA Teuku Umar Semarang sudah terbangun sebuah sikap 

sopan santun antara siswa dengan para guru dan warga disekolah, 

terbukti dalam setiap kegiatan di sekolah atau kegiatan belajar mengajar 

di kelas para siswa selalu bersikap sopan dan santun terhadap semua guru 

dan karyawan, termasuk ketika siswa berada diluar kelaspun, sikap sopan 

santun tersebut juga masih dilakukan serta diterapkan antara siswa dan 

guru, misal ketika siswa bertemu dengan gurunya di halaman sekolah, di 

jalan, di kantor, di lokasi sekolah yang lain, siswa dan guru selalu 
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bersikap sopan santun dalam kehidupan di lingkungan sekolah.  

3. Nilai Karakter Aqidah/Tauhid 

Tauhid hakekatnya yaitu memahami dan mendalami tentang sifat-sifat 

dan hakekat Allah SWT, serta tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dalam hal ini 

perlu untuk ditanamkan pada semua orang muslim dan generasi muslim 

setelahnya. Dalam surat Lukman ayat 13, Lukman menasehati anaknya 

agar selalu bertauhid kepada Allah, artinya hanya menyakini dan 

menyembah kepada satu tuhan yaitu Allah saja. dan menasehati anaknya 

untuk tidak menyekutukan Allah. Di SMA Teuku Umar Semarang, untuk 

menjaga nilai-nilai ketauhidan kepada Allah, ada program Dzikir dan 

Mujahadah yang diikuti oleh semua siswa dan guru secara berjamaah di 

Masjid. Dengan kegiatan dzikir dan Mujahadah tersebut, secara langsung 

siswa dan guru diajak bersama-sama untuk mengucapkan kalimat dzikir, 

kalimat thoyyibah, dan menyebut asma Allah atau asmaul husna dengan 

lesannya dan hatinya, hal tersebut sebagai bentuk rasa cinta dan 

menanamkan keimanan serta keyakinan kepada Allah. Kegiatan dzikir dan 

mujahadah di sekolah, di ikuti oleh siswa dan guru dengan penuh 

semangat dan antusias. Kegiatan dzikir dan mujahadah ini disamping 

untuk meningkatkan iman, taqwa dan ketauhidan kepada Allah, juga untuk 

mengolah hati dan fikiran dari para jamaah agar terjaga keimanan dan 

ketauhidannya kepada Allah sehingga terhindar dari sikap kufur, syirik 

atau menyekutukan Allah. Dan akhrnya bisa tumbuh jiwa dan rohaninya 

untuk selalu cinta , mahabbah dan ikhlas menyembah serta bertauhid 
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hanya kepada Allah. 

4. Nilai Karakter Sabar 

 Sabar adalah menahan dan mencegah. Semua orang yang menahan 

sesuatu, sesungguhnya ia telah bersabar atasnya. Sabar juga dapat diartikan 

sebagai penahanan diri dalam rangka menanggung suatu penderitaan, baik 

dalam menghadapi sesuatu yang tidak diingini maupun dalam bentuk 

kehilangan sesuatu. Sabar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

ajaran Islam, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat Alqur’an yang 

menunjukan perintah atau pelajaran yang dapat diambil dari sikap sabar dalam 

segala ujian dan cobaan dari Allah. 

 Sikap bersabar adalah nilai karakter yang telah dimiliki oleh siswa dan 

guru di SMA Teuku Umar Semarang, salah satunya dalam proses pembelajaran 

disekolah guru dalam memberikan materi pelajaran disekolah kepada 

siswanya, waktu membimbing siswa di kelas terutama untuk anak yang kurang 

mampu dalam penguasaan materi yang disampaikan, guru dengan sabar 

mengulang-ulang materi yang ajarkaan di kelas sampai siswa betul-betul bisa 

menguasai materi, mampu dan terampil. Begitu pula dengan para siswa, 

mereka tetap dengan penuh kesabaran untuk berupaya dan berusaha menguasai 

materi yang disampaikan oleh gurunya, dengan penuh kesabaran para siswa 

dengan tekun dan sungguh-sungguh mengerjakan tugas, pekerjaan dan proyek 

dari gurunya.    

5. Nilai Karakter Syukur 

Bersyukur berarti kita berterimakasih kepada Allah SWT atas 
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karunia yang di anugerahkan. Sedangkan menurut istilah Syukur ialah 

memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk 

dan berserah diri hanya kepada Allah. 

Di SMA Teuku Umar Semarang, semua siswa dan guru sudah 

terbiasa dalam praktik keseharian selalu menerapkan sikap dan rasa 

syukur, baik bersyukur kepada Allah maupun sikap bersyukur kepada 

sesama manusia. Suatu contoh misalnya ketika siswa atau guru 

mendapatkan sebuah nikmat, anugerah, tambah kebaikanya atau 

meningkat niai raportnya para siswa dan guru selalu mengucapkan kata 

Alhamdulillah, diberikan kesehatan dan keberhasilan serta kesuksesan 

juga selalu mengungkapkan rasa beryukurnya kepada Allah dengan 

bertambah dan meningkatkan ibadahnya, sholatnya, shodaqohnya tidak 

hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah saja tetapi dikuti rasa syukur 

tersebut dengan sikap dan perbuatan yang nyata.  

6. Karakter Kerja Keras  

Kerja Keras adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-

sungguh dan tidak berhenti sebelum tujuan atau target tercapai. Siswa 

SMA Teuku Umar diajari untuk memiliki jiwa dan sifat kerja keras 

dalam diri mereka melalui program yang diadakan oleh sekolah yaitu 

menghafal surat pendek bagi siswa yang memiliki minat untuk ikut 

program hafalan Qur’an, Dalam menghafal Surat pendek atau 

menghafalkan Al qur’an memerlukan Nilai nilai karakter kerja keras dan 

tidak putus asa. 
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 7. Karakter Tanggung Jawab  

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa Tanggungjawab adalah kemampuan 

untuk menangung       

Karakter tanggung jawab ini sangat relevan diterapkan pada siapapun 

termasuk pada siswa, siswa sebagai penuntut ilmu harus memiliki rasa 

tanggungjawab penuh terhadap kegiatan yang ada di sekolah, harus 

mengikuti segala kegiatan dengan tertib dan baik. Hal ini peneliti 

temukan, ketika para siswa antusias mengikuti kegiatan yang diajarkan di 

sekolah. Mengerjakan tugas tugas dari gurunya dengan baik, begitu juga 

pada ektrakurikuler para siswa juga antusias mengikuti seperti latihan 

paskibrka, latihan pramuka.  

           Peneliti menemukan sikap ini tercermin pada diri siswa SMA 

Teuku Umar dibuktikan dengan antusiasme siswa dalam kegiatan. Hal ini 

menunjukan siswa di SMA Teuku Umar diajarkan untuk memiki nilai-

nilai karakter tanggung jawab. 

8. Nilai Pendidikan dalam surat Lukman ayat 13 – 14 

      Luqman al-Hakim adalah orang yang cerdik atau memiliki berita 

gembira yang berguna sebagai percakapan masa lalu. Dia juga seorang 

pendidik khusus untuk anak-anaknya. Sehingga diabadikan dalam Al-

Qur'an dan dapat digunakan sebagai contoh dalam mengajar anak-anak 
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yang baik santun, dengan penuh tanggungjawab. sehingga anak-anak 

menjadi seorang anak yang takut kepada Allah SWT. Selanjutnya sikap 

patuh kepada orang tua atau wali menjadi materi atau hal-hal yang 

terkandung dalam gagasan dalam Pendidikan putra Luqman al-Hakim. 

Yakni berupa rumusan tujuan pendidikan yang jelas, yang tampak 

menggambarkan sistimatika pendidikan serta tingkat yang berkelanjutan 

untuk menciptakan manusia yang bertauhid dan berakhlah yang mulia.  

 

 

1. Nilai Pendidikan Aqidah/Tauhid 

         Pendidikan aqidah adalah pendidikan utama yang harus diberikan 

kepada anak-anak, sehingga sejak awal mengenal Allah yang maha kuasa atas 

segala hal dan menyadari bahwa Allah adalah orang yang membuat alam 

semesta termasuk manusia. Mengenai pengajaran tauhid yang terdapat dalam 

QS. Luqman adalah pembatasan untuk menyerahkan kepasrahan kepada 

Allah dan menerima bahwa kita akan kembali kepada Allah, yaitu: 

a. Tidak Menyekutukan Allah swt 

Luqman al-Hakim senantiasa mengutamakan pada pengajaran pada anaknya 

 yaitu tentang tauhidan kepada Allah. Kenyakinan kepada Allah yang menjadi 

wasiat utama Luqman kepada anaknya, sebagaimana di dalam QS Luqman/31 

13: 

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ  ِ ۖ ِإنَّ ٱلش ِ بُنَىَّ ََل تُْشِرْك بِٱَّللَّ ُن ِلِْبنِِهۦ َوهَُو يَِعُظهُۥ يََٰ  َوِإْذ قَاَل لُْقَمَٰ

Terjemahnya: 
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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. 

     Pendiidkan nilai tauhid yang di kerjakan oleh Lukman kepada anaknya 

hamper sama dengan nasihat Nabi Ya’kub kepada putranya yang di nyata- 

kan dalam QS al-Baqarah/2: 133: 

اَمْ  ُكْنتُمْ  ُشَھدَۤاءَ  ِاذْ  َحَضرَ  يَْعقُْوبَ  اْلَمْوُت   ِاذْ  قَالَ  ِلبَنِْيهِ  َما تَْعبُدُْونَ  ِمْن   بَْعِدْي   قَالُْوا  نَْعبُدُ  

اِحدًاِۚ  َونَْحنُ  لَهٗ  ُمْسِلُمْونَ  مَ  َواِْسٰمِعْيلَ  َواِْسٰحقَ  ِاٰلًھا وَّ  ِاٰلَھكَ  َوِاٰلهَ  ٰابَۤاىِٕكَ  اِْبٰره 

Terjemahnya: 

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia 

berkata kepada anak-anaknya: Apa yang kamu sembah sepeninggalku? 

mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 

moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan 

Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. 

          Bagian di atas menunjukkan bahwa kekhawatiran mendasar dari Nabi 

Ya’kub Jika dia kehilangan ketahauhidan kepada Alah pada diri putranya, 

adalah sebuah penderitaan, Dia menanamkan rasa keimanan dan ketauhidan 

kepada Allah. Ketauhidan sebuah prinsip harus diberikan pada anak. Harus 

memberikan perasaan percaya diri yang tidak sejak awal mengingat fakta 

bahwa anak tersebut harus memiliki iman yang kuat. 

      Luqman al-Hakim mencegah anaknya untuk tidak menyekutukan 

dengan Allah untuk menghindari diri dari dosa yang besar. Komposisi dasar 
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yang ditetapkan oleh Nabi yaitu menghindari adalah apa yang dilarang oleh 

Allah. Sebagaimana  QS al-Nisa/4: 116: 

ِۗ  َوَمنِْ ي ْشِركِْ بِاّلٰلِِ فَقَدِْ  ِانَِ ّللٰاَِ ّلَِ يَْغِفرُِ اَنِْ ي ْشَركَِ بِهِ  َويَْغِفرُِ َما ُدْونَِ ٰذِلكَِ ِلَمنِْ يََشۤاءُِ 

 َضلَِ َضٰلًلِ  بَِعْيًدا

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) 

dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan 

Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya 

           Tauhid adalah ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan Rasul 

sejak Nabi Adam as. Hingga Nabi Muhammad saw. pada umumnya, Allah 

mengutus rasul Ketika masyarakat telah menyimpang dari ajaran tauhid. 

Hukuman Allah swt. Atas Dan merupakan penghinaan kepada Allah swt. 

Jadi, sangat wajar jika Allah swt. Marah kepada orang yang mengada-

adakan tuhan selain Allah swt. perbuatan syirik sangat berat karena syirik 

menyebabkan bercabangnya kecintaan kepada Allah swt, berkhianatnya 

hati, berbagi pengabdian kepada selain Allah swt. 

           Banyak orang mengabaikan untuk mengetahui tentang aqidah untuk 

anak-anak mereka, mereka menganggapnya kurang signifikan dan bahkan 

akan menghambat peningkatan kemajuan karakter anak dan mengurangi 

prestasi anak dalam pendidikan.  

2. Nilai Pendidikan Syariah/Ibadah 
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        Dalam penanaman nilai ibadah dengan cara memberikan Pendidikan 

pada anaknya dengan berusaha untuk bisa, menanaman anak-anak untuk 

mendapatkan pahala dari Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an, misalnya, 

tentang undang-undang mengendalikan perilaku manusia, baik dalam arah ke 

atas yang terhubung dengan Allah yang disebut cinta, atau pada tingkat 

pesawat yang terhubung dengan hewan-hewannya, yang disebut hubungan 

muamalah. Seperti dalam beribadah yang telah dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad ibadah, misalnya, sholat fardhu, puasa Ramadhan dan zakat, 

semuanya ini kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad. (Nurdin, Muslim dan Ishak Abdullah,2003), h. 103 

         Muamalah adalah jenis beribadah yang umum, yang penerapanya yang 

tidak sepenuhnya dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, namun 

ia hanya menetapkan standar penting, sementara pengembangannya 

diteruskan ke kapasitas dan daya kemampuan pada umatnya. Seperti bekerja 

pada ekonomi, melanjutkan pekerjaan, perdagangan, perbankan, pernikahan, 

warisan, hukum, dan tata administrasi negara, dll. 

Adapun pendidikan syariah/ibadah yang ada dalam QS Luqman 

ayat 13 antara lain: 

a. Perintah Mengerjakan ibadah Shalat 

Mengerjakan sholat menggambartkan sebuah ibadah yang 

berkomunikasikan pada Allah dan tidak boleh ditinggalkan. sholat adalah 

permohonan mendasar setelah seseorang melakukan penghambaan kepada 

Allah SWT dan harus dilatihkan untuk anak-anak mulai sejak kecil. 
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perintah berikut yang dibuat Luqman kepada anaknya adalah 

mememerintahkan manusia untuk mengerjakan perbuatan baik dan 

mencegah dari perbuatan yang buruk. sebagaimana yang terdapat pada QS 

Luqman/31: 17; 

ِلَك   ةَ  َوْأُمْر بِٱْلَمْعُروِف َوٱْنهَ َعِن ٱْلُمنَكِر َوٱْصبِْر َعلَىَٰ َمآ أََصابََك ۖ ِإنَّ ذََٰ لَوَٰ بُنَىَّ أَقِِم ٱلصَّ يََٰ

 ِمْن َعْزِم ٱْْلُُمورِ 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mugkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah).  

     Ayat tersebut mengungkapkan bahwa Allah swt. Memberitahu manusia 

untuk mengajarkan sholat kepada keluarga. Dalam dalam perintah dan 

pengajaran sholat kepada keluarganya harus dilakukan dengan penuh 

kesabaran. Hubungan orang tua dengan anak dalam perintah sholat, 

menunjukkan kesabaran dalam melakukan sholat dan harus sungguh-

sungguh dalam mengajarkan keluarga dalam melakukan sholat. Wali harus 

memiliki sifat sabar dalam mengajar dan menyambut anak-anak untuk 

mengerjakan sholat. Jika orang tua tidak sabar dalam menunjukkan sholat 

dan tidak terus-menerus mengingatkan anak-anak dan keluarga mereka 

untuk melakukan perintah sholat, ada kemungkinan bahwa anak-anak dan 

keluarga akan lalai dan meningalkan sholatnya. 

          Banyak wali merasa sulit untuk menyarankan anak-anak mereka 

untuk mengerjkan sholat. Apa yang harus dipertimbangkan untuk 
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mengatasi permasalahan ini adalah untuk mengambil pelajaran dari 

luqman dalam mengajar anak-anak. Srategi yang luqman lakukan 

sebelum menasihati anaknya untuk mengerjakan sholat, yaitu: 

1) Mengajarkan niai keimanan kepada anak 

2) Berbakti kepada orang tua atau wali 

3) Berterimakasih atas nikmat yang Allah berikan 

4) Menegaskan bahwa apa yang dikerjakan didunia pasti akan mendapat 

pahala. 

Setelah keempat hal ini dididik kepada anak, maka, pada saat itu, 

menyarankan anak untuk mengerjakan sholat. Anak-anak harus 

diperintahkan untuk mengerjakan sholat.  Sehingga mereka merasa tidak 

dipaksa dan kemudian anak itu akan mengerjakan sholat dengan penuh 

kesadaran tanpa ada pemaksaan oleh orang lain. Hal ini dapat diakui serta 

menyadari bahwa di dalam hati anak telah ditanamkan di ketauhidan. 

Kepada Allah SWT. Terlebih lagi hatinya secara umum akan mematuhi 

perintah para Nabi, dan memahami bahwa apa pun yang dia lakukan dalam 

semua perbuatan harus diketahui  

oleh Allah Swt. 

3. Nilai Pendidikan Akhlakul Karimah 

 

          Luqman memerintahkan anak-anaknya untuk memiliki ahlaqul 

karimah, memiliki perasaan sosial yang tinggi dalam hubungan 

bermasyarakat, mendidik anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, tidak 

mementingkan diri sendiri dan sombong, dan hidup dalam kecukupan atau 
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bahkan memiliki status atau posisi yang penting di dalam masyarakat.  

Diantara Pendidikan akhlakul karima sebagai berikut: 

a. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

       Luqman memerintahkan agar anak-anak harus berbakti pada kedua 

orang tua. Kita harus memuliakan dan menghormati orang tua kita 

mengingat bahwa oeang tua kita peduli pada kita, terutama ibu yang telah 

mengandung kita dalam keadaan yang susah payah. Orang tua kita 

memiliki cinta dan kasih sayang untuk anak-anak mereka. Perasaan ini 

dibuat oleh Allah SWT sebagai asa kehidupan psikis, sosial dan fisik dari 

sebagian besar makhluk hidup. Allah telah memerintahkan orang-orang 

untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. 

         Perintah kepada anak untuk berbuat baik kepada orang tua berulang 

kali ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan panggilan Rasulullah. Seorang anak 

harus menempatkan ibunya yang paling utama mengingat bahwa seorang 

ibu bersusah payah disaat kehamilan sampai kelahiran. Selama proses itu 

ibu dibebani oleh dua nyawa sekaligus, khususnya hidupnya sendiri dan 

anaknya. 

            Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang wajib dari 

pelajaran Allah Swt. Pertanyaan yang muncul adalah bagaiman para orang 

tua kita menyarankan kita untuk berdosa atau musyrik, jika permintaan itu 

tidak diikuti apakah kita durhaka kepada orang tua kita? Kondisi ini telah 

diantisipasi dalam pelajaran Islam, seperti yang diungkapkan QS 

Luqman/3: 15 yang atinya: 
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ْنيَا  َوِانِْ َجاَهٰدكَِ َعٰلٰٓى اَنِْ تُْشِركَِ بِيِْ َما لَْيسَِ لَكَِ بِهِ  ِعْلمِ  فََلِ تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِى الد 

َواتَبِعِْ َسبِْيلَِ َمنِْ اَنَابَِ ِالََيِ  ثُمَِ ِاَليَِ َمْرِجعُُكمِْ فَاُنَب ِئُُكمِْ بَِما ُكْنتُمِْ تَْعَملُْونَِ  ۗ  َمْعُرْوفًا 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 

Sesuatu yang tidak ada pengetahuannmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 

baik, dan ikutilah jalan orang yang Kembali kepada-Ku, kemudian 

hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan. 

      Jika para orang tua menyuruh pada keburukkan, maka untuk tunduk 

patuh kepada para orang tua telah gugur, terlepas dari kenyataan bahwa itu 

adalah dorongan atau godaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh 

orang tua untuk mematuhi Allah Swt. Tuhan memerintahkan seorang anak 

untuk mengabaikan orang tuanya dengan tetap menjalin silahturahmi 

dengan baik orang tua kepada orang tua. 

b. Nilai Pendidikan tawadhu’ 

       Luqman menasehati anaknya untuk tidak angkuh dengan apa yang dia 

miliki mengingat bahwa semua yang dia miliki di dunia ini adalah milik 

Allah. Menjalani kehidupan dengan tidak mementingkan diri sendiri, 

angkuh, dan mementingkan diri sendiri akan merasa aman. Orang 

sombong akan dibenci oleh orang lain dan akan mendatangkan bencana. 

Masyarakat pada umunya tidak akan menolong orang yang egois dan 

sombong yang terkena bencana. Perilaku mementingkan diri sendiri dan 
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angkuh dalam berjalan di bumi sangat dibenci oleh Allah dan manusia.  

QS Luqman/31: 18  

رِْ َخَدكَِ ِللنَاِسِ َوّلَِ تَْمِشِ فِى اّْلَْرِضِ َمَرًحاِ  اِنَِ ّللٰاَِ ّلَِ يُِحبِ  ُكلَِ  َوّلَِ تَُصع ِ

 ُمْختَالِ  فَُخْور ِ 

yang artinya. “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” 

 

c. Nilai Pendidikan Mengikuti Syariat Allah 

 

       Setiap orang mukmin berkewajiban untuk mengerjakan perintah 

yang Allah perintahkan dengan   mengharapkan dia untuk melakukan apa 

pun yang di wajibkan Allah. Dengan harapan cinta dan kasih sayangnya 

kepada Allah akan bertambah dan meningkat, orang mukmin akan 

melakukan apa pun yang telah Allah perintahkan kepadanya dan itulah 

kebenarannya keimanan yang ada pada dirinya. Allah berfirman didalam 

QS Ali Imran/3: 31.  

ِۗ  َوّللٰاُِ َغفُْورِ   قُلِْ ِانِْ ُكْنتُمِْ تُِحب ْونَِ ّللٰاَِ فَاتَبِعُْونِيِْ يُْحبِْبُكمُِ ّللٰاُِ َويَْغِفرِْ َلُكمِْ ذُنُْوبَُكمِْ 

 َرِحْيمِ 

artinya: 



130 

 

 

 

Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, 

Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni doasa-dosamu. Allah 

Maha Pengampun lagi maha Penyayang. 

               Barangsiapa yang mengasihi Allah dan Rasul-Nya dengan kasih 

sayangnya yang sesungguhnya dari dlam hatinya, itu mengharuskan 

hatinya untuk menyembah dan mentaati apa pun yang Allah dan Rasul-

Nya perintahkan. Dan apapun yang dibenci oleh Allah dan rosulnya juga 

dia juga akan membenci apa pun yang Allah dan Rasul-Nya 

melarangnya. Dia akan merasakan ridha dengan apa pun yang Allah dan 

Rasul-Nya lakukan, dan membenci terhadap apa pun yang Allah dan 

Rasul-Nya perlu untuk dijauhi.  

 

d. Nilai Tanggung Jawab  
 

      Tangungjawab sangat penting untuk di ajarkan pada anak-anak sejak 

awal, karena akan mempengaruhi sifat karakter mereka ketika mereka 

sudah sampai pada usia dewasa, dalam melanjutkan kehidupan mereka di 

lingkungan masyarakat. Tanggungjawab menjadi sebuah konsekwensi dari 

apa yang telah dilakukan dan dikerjakan, atau merupakan suatu keharusan 

dalam mencapai kebutuhan. 

Seseorang yang bertanggungjawab berarti dapat diandalkan dalam 

mengerjakan amanahnya. Anak-anak perlu dikengembangkan jiwa 

tanggungjawabnya, keinginanya, dan semangat mereka untuk berhati-hati 

dalam mengerjakan tugasnya.  Tanggungjawab tidak boleh dipaksa pada 
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anak, karena tanggungjawab tidak dapat terus berjalan lama dan 

kontraproduktif. Namun, pengembangan tanggungjawab menyesuaikan 

diri dengan usia dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anak. 

e. Nilai Karakter Syukur 

         Surah Luqman bagian 14 menyatakan tentang gagasan Luqman 

yang selalu mengungkapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah 

SWT. Dalam bagian itu dikatakan bahwa mengucapkan terima kasih 

kepada Allah SWT pada dasarnya bersyukur kepada dirinya sendiri, 

Allah SWT tidak akan kehilangan derajatnya meskipun banyak orang 

yang tidak bersyukur.  

 

 

        Dengan demikian, ungkapan rasa syukur benar-benar untuk 

kepentingann manusia itu sendiri dan bukan untuk kepentingan Allah 

Swt. Sikap rasa syukur kepada Allah akan menjadikan orang untuk 

menjauhkan diri dari sikap sombong dan sikap menyerah. Tanpa sikap 

dan tindakan bersyukur kepada Allah, semua hal yang diterimakan oleh 

manusia akan sia-sia, orang akan menjadi rakus tama’. Gagasan sikap 

syukur adalah sebuah kesadaran diri bahwa apa yang diterima oleh 

manusia adalah pemberian dari Allah. Salah satu dasar tauhid dan 

beribadah kepada Allah SWT. Itu tergantung pada rasa syukur kepada 

Allah karena Allahlah yang telah menciptakan kita. Orang-orang kafir 

tidak mau mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT mengingat 
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bahwa mereka mengabaikan dan kufur terhadap ciptaan Allah Swt. 

Dengan demikian, kufur nikmat adalah kufur terhadap nikmat Allah Swt. 

Seseorang yang tidak bersyukur adalah meremehkan nikmat Allah. 

Orang akan durhaka pada Allah, dan tidak mau untuk melihat pemberian 

dari Allah yang sebenarnya. Sama sekali Allah tidak akan menambahkan 

nikmat kepada orang yang kufur atas nikmat yang Allah telah berikan. 

 

 

 

 

 

 

C. Analisis Kontribusi surat Lukman ayat 13-14 Dalam pembentukan 

     Akhlakuk karimah di SMA Teuku Umar Semarang  

          Tanda-tanda karakter seorang muslim adalah pengakuan dan 

pembuktian dirinya dalam kehidupannya dengan perilaku tau memiliki 

akhlak yang mulia sesuai dengan perintah Allah Swt, yang dalam istilah 

yang lain disebut akhlak mulia. Hal tersebut sebagai salah satu ciri khusus 

seorang muslimatau mukmin, Orang mu’min yang sempurnan imannya 

yaitu mereka yang paling baik atau sempurna akhlaknya. Maka Akhlak yang 

mulia harus di didik dan ditanamnkan kepada generasi muslim atau mukmin 

yang lainnya.  Nabi bersabda: 

مَِ َمَكاِرمَِ األَْخلقِِ  إنـََما بُِعثْتُِ ألُتَم ِ

Artinya: 
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Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. 

Al Baihai dari Abu Hurairah) 

           Maka Jelaslah seberapa hubungan erat antara kepercayaan diri 

seseorang dengan tingginya akhlak seseorang. Dalam memberikan 

analisanya berkaitan dengan akhlak yang sangat terkait sekali dengan 

pembentukan karakter seseorang, Abdullah Darraz mengusulkan agar 

pendidikan akhlak diisi sebagai penyedia kualitas nilai-nilai agama Islam. 

Dengan terbentuknya nilai-nilai agama Islam dalam diri seseorang atau 

ummat, maka akan membentuk karakter dirinya sebagai seorang yang 

memiliki karakter seorang muslim yang sempurna. Dengan demikian, nilai-

nilai karakter dalam surat Lukman ayat 13-14 jika di dalami dan di fahami 

serta di praktekan dalam kehidupan sehari-hari, akan mampu memberikan 

kontribusi dalam membentuk akhlak karimah. Dalam surat Lukman ayat 13-

14 ada beberapa nilai karakter yang bisa mebrukan kontribusi terhadap sikap 

dan akhlak seseorang menjadi lebih baik, diantaranya nilai karakter religius, 

karakter sopan santun, karakter Aqidah/tauhid, karakter sabar, karakter 

syukur, karakter kerja keras, dan karakter tanggung jawab.   
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

            Pada bab Analisis hasil penelitian disini, peneliti menyajikan dengan 

hasil penelitian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, sehingga pada 

bab pembahasan hasil penelitian hai ini akan menyatukan hasil penelitian 

dan disatukan dengan pengkajian buku, seperti yang telah dikuatkan dalam 

teknis analisis. Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif dari data yang telah 

didapatkan dan dikumpulkan melaui observasi, wawancara dengan 

narasumber yang mengerti mengenai data yang diperlukan oleh peneliti 

serta dokumentasi baik berupa gambar, catatan atau apapun yang dapat 
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dijadikan refrensi bagi kegiatan penelitian. Hasil penelitian yang telah 

didapatkan kemudian dikaitkan dengan teori diantaranya sebagai berikut:  

 
A.   Analisis Nilai-Nilai Karakter surat Lukman ayat 13-14 Dalam Pembentukan  

         Akhlak di SMA Teuku Umar Semarang 

 

                Dalam mengembangkan Nilai-nilai karakter dalam surat Lukman 

ayat 13-14 dalam pembentukan akhlak di SMA Teuku Umar dapat di 

identifikasi dari tiga sumber yaitu: Pertama, Religi. Semua warga sekolah 

di SMA Teuku Umar   adalah beragama Islam, karenanya dalam 

kehidupan diri seseorang, maupun kemasyarakatan selalu dilandasi pada 

syariat islam dan kepercayaan pada Allah. Oleh sebab itu Pendidikan 

akhlak harus ditanamkan berdasar pada kenyakinan yang berasal dari 

agama. Kedua, Pancasila.  Indonesia sebuah negara yang norma 

kehidupan bangsanya didasarkan pada norma kehidupan dari bangsa dan 

rakyatnya yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Pendidikan karakter 

bangsa bertujuan mempersiapkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang 

memiliki potensi, keinginan, dan mengamalkan pancasila dalam 

kehidupannya sehari-hari. Ketiga, Budaya. Suatu keadaan sosial yang 

signifikan dalam kehidupan sekolah mengharapkan bahwa budaya menjadi 

sumber nilai yang signifikan dalam pelatihan sosial dan kepribadian 

negara. Berdasarkan ketiga sumber nilai tersebut, teridentifikasi nilai-nilai 

pendidikan karakter berikut ini; Religius, jujur, disiplin, kerja keras, 

mandiri, komunikatif, dan tanggung jawab. (Zubaidi, 2015: h.30). 
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           Hasil dari penelitian menemukan fakta bahwa SMA Teuku Umar 

Semarang mengajarkan berbagai nlai karakter pada siswa. Sesuai dengan 

temuan lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa SMA Teuku Umar 

Semarang mengajarkan berbagai kegiatan disekolah dalam rangka 

menunjang Pendidikan nilai karakter yang diajarkan oleh guru pada siswa 

sesuai dengan surat Lukman ayat 13-14 diantaranya: 

1. Nilai Karakter Religius.  

         Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter ini peneliti 

lihat saat observasi, maupun saat wawancara dan studi dokumentasi, 

bahwa pendidikan, pembelajaran di sekolah tersebut sangat kental dengan 

penanaman pendidikan agama di sekolah, pendidikan agama di SMA 

Teuku Umar Semarang selalu menanamkan sikap dan prilaku religius 

kepada semua warga di sekolah, termasuk pula materi pelajarannya di 

ajarkan disekolah menyakngkut materi yang kental dengan nilai-nilai 

agama islam. Yang meliputi Pendidikan Agama, dan pengajaran tentang 

akhlak, materi Qur’an, kajian hadits, Bahasa arab dll. yang dalam 

penerapan kurukulumnya tidak sama dengan di sekolah formal yang 

lainya. Selain itu nilai karakter religius juga bisa dilihat dalam keseharian 

oleh para muridnya seperti pada kegiatan pengajian, sholat dhuha siswa 

dan guru, sholat dhuhur dan ashar berjamaah.  Dari hal tersebut bisa di 

katakan bahwa pengajaran dan Pendidikan agama di SMA Teuku Umar 
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sangat baik dan efektif, sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai 

karakter religious di sekolah.  

2. Nilai Karakter Sopan Santun  

Sopan yaitu adalah hormat dengan ta’dzim menurut adad yang baik, 

sedangkan Santun adalah baik dan halus budi bahasa dan tingkah lakunya, 

suka menolong dan menaruh belas kasihan. Dengan demikian pengertian 

Sopan Santun adalah suatu bentuk tingkah laku yang baik dan halus serta 

diiringi sikap menghormati orang lain menurut adad yang baik ketika 

berkomunikasi dan bergaul yang bisa ditunjukkan kepada siapapun, 

kapanpun, dimanapun. 

Bisa di artikan dengan pengertian yang lain Sopan Santun adalah 

suatu aturan atau tata cara yang berkembang secara turun temurun dalam 

suatu budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan antar 

sesama manusia, sehingga terjalin suatu hubungan yang akrab, saling 

pengertian serta saling hormat menghormati. 

  Di SMA Teuku Umar Semarang sudah terbangun sebuah sikap 

sopan santun antara siswa dengan para guru dan warga disekolah, 

terbukti dalam setiap kegiatan di sekolah atau kegiatan belajar mengajar 

di kelas para siswa selalu bersikap sopan dan santun terhadap semua guru 

dan karyawan, termasuk ketika siswa berada diluar kelaspun, sikap sopan 

santun tersebut juga masih dilakukan serta diterapkan antara siswa dan 

guru, misal ketika siswa bertemu dengan gurunya di halaman sekolah, di 

jalan, di kantor, di lokasi sekolah yang lain, siswa dan guru selalu 
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bersikap sopan santun dalam kehidupan di lingkungan sekolah.  

3. Nilai Karakter Aqidah/Tauhid 

Tauhid hakekatnya yaitu memahami dan mendalami tentang sifat-sifat 

dan hakekat Allah SWT, serta tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dalam hal ini 

perlu untuk ditanamkan pada semua orang muslim dan generasi muslim 

setelahnya. Dalam surat Lukman ayat 13, Lukman menasehati anaknya 

agar selalu bertauhid kepada Allah, artinya hanya menyakini dan 

menyembah kepada satu tuhan yaitu Allah saja. dan menasehati anaknya 

untuk tidak menyekutukan Allah. Di SMA Teuku Umar Semarang, untuk 

menjaga nilai-nilai ketauhidan kepada Allah, ada program Dzikir dan 

Mujahadah yang diikuti oleh semua siswa dan guru secara berjamaah di 

Masjid. Dengan kegiatan dzikir dan Mujahadah tersebut, secara langsung 

siswa dan guru diajak bersama-sama untuk mengucapkan kalimat dzikir, 

kalimat thoyyibah, dan menyebut asma Allah atau asmaul husna dengan 

lesannya dan hatinya, hal tersebut sebagai bentuk rasa cinta dan 

menanamkan keimanan serta keyakinan kepada Allah. Kegiatan dzikir dan 

mujahadah di sekolah, di ikuti oleh siswa dan guru dengan penuh 

semangat dan antusias. Kegiatan dzikir dan mujahadah ini disamping 

untuk meningkatkan iman, taqwa dan ketauhidan kepada Allah, juga untuk 

mengolah hati dan fikiran dari para jamaah agar terjaga keimanan dan 

ketauhidannya kepada Allah sehingga terhindar dari sikap kufur, syirik 

atau menyekutukan Allah. Dan akhrnya bisa tumbuh jiwa dan rohaninya 

untuk selalu cinta , mahabbah dan ikhlas menyembah serta bertauhid 



139 

 

 

 

hanya kepada Allah. 

4. Nilai Karakter Sabar 

 Sabar adalah menahan dan mencegah. Semua orang yang menahan 

sesuatu, sesungguhnya ia telah bersabar atasnya. Sabar juga dapat diartikan 

sebagai penahanan diri dalam rangka menanggung suatu penderitaan, baik 

dalam menghadapi sesuatu yang tidak diingini maupun dalam bentuk 

kehilangan sesuatu. Sabar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

ajaran Islam, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat Alqur’an yang 

menunjukan perintah atau pelajaran yang dapat diambil dari sikap sabar dalam 

segala ujian dan cobaan dari Allah. 

 Sikap bersabar adalah nilai karakter yang telah dimiliki oleh siswa dan 

guru di SMA Teuku Umar Semarang, salah satunya dalam proses pembelajaran 

disekolah guru dalam memberikan materi pelajaran disekolah kepada 

siswanya, waktu membimbing siswa di kelas terutama untuk anak yang kurang 

mampu dalam penguasaan materi yang disampaikan, guru dengan sabar 

mengulang-ulang materi yang ajarkaan di kelas sampai siswa betul-betul bisa 

menguasai materi, mampu dan terampil. Begitu pula dengan para siswa, 

mereka tetap dengan penuh kesabaran untuk berupaya dan berusaha menguasai 

materi yang disampaikan oleh gurunya, dengan penuh kesabaran para siswa 

dengan tekun dan sungguh-sungguh mengerjakan tugas, pekerjaan dan proyek 

dari gurunya.    

5. Nilai Karakter Syukur 

Syukur berarti kita berterimakasih kepada Allah SWT atas karunia 
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yang di anugerahkan. Sedangkan menurut istilah Syukur ialah 

memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk 

dan berserah diri hanya kepada Allah. 

Di SMA Teuku Umar Semarang, semua siswa dan guru sudah 

terbiasa dalam praktik keseharian selalu menerapkan sikap dan rasa 

syukur, baik bersyukur kepada Allah maupun sikap bersyukur kepada 

sesama manusia. Suatu contoh misalnya ketika siswa atau guru 

mendapatkan sebuah nikmat, anugerah, tambah kebaikanya atau 

meningkat niai raportnya para siswa dan guru selalu mengucapkan kata 

Alhamdulillah, diberikan kesehatan dan keberhasilan serta kesuksesan 

juga selalu mengungkapkan rasa beryukurnya kepada Allah dengan 

bertambah dan meningkatkan ibadahnya, sholatnya, shodaqohnya tidak 

hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah saja tetapi dikuti rasa syukur 

tersebut dengan sikap dan perbuatan yang nyata.  

 

 

6. Nilai Karakter Kerja Keras  

Kerja Keras adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-

sungguh dan tidak berhenti sebelum tujuan atau target tercapai. Siswa 

SMA Teuku Umar diajari untuk memiliki jiwa dan sifat kerja keras 

dalam diri mereka melalui program yang diadakan oleh sekolah yaitu 

menghafal surat pendek bagi siswa yang memiliki minat untuk ikut 

program hafalan Qur’an, Dalam menghafal Surat pendek atau 
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menghafalkan Al qur’an memerlukan Nilai nilai karakter kerja keras dan 

tidak putus asa. 

 7.  Nilai-nilai Karakter Tanggung Jawab  

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa Tanggungjawab adalah kemampuan 

untuk menangung       

Karakter tanggung jawab ini sangat relevan diterapkan pada siapapun 

termasuk pada siswa, siswa sebagai penuntut ilmu harus memiliki rasa 

tanggungjawab penuh terhadap kegiatan yang ada di sekolah, harus 

mengikuti segala kegiatan dengan tertib dan baik. Hal ini peneliti temukan, 

ketika para siswa antusias mengikuti kegiatan yang diajarkan di sekolah. 

Mengerjakan tugas tugas dari gurunya dengan baik, begitu juga pada 

ektrakurikuler para siswa juga antusias mengikuti seperti latihan paskibrka, 

latihan pramuka.  

           Peneliti menemukan tujuh sikap tersebut sudah mencerminkan 

sebuah sikap, prilaku dan akhlak yang di miliki oleh pada siswa dan guru 

di SMA Teuku Umar Semarang.  Hal tersebut bisa dibuktikan juga 

dengan adanya antusiasme serta semangat dari  siswa dan guru  dalam 

berkegiatan sekolah dan melaksanakan semua kegiatan yang sudah 

diprogramkan oleh sekolah. Hal ini menunjukan siswa di SMA Teuku 

Umar memiliki karakter atau akhlak yang sesuai dengan qur’an surat 
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Lukman ayat 13-14.  untuk memiliki nilai-nilai karakter Religius, Sopan 

santun, Aqidah/Tauhid, Sabar, Syukur, Kerja keras dan tanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            BAB V 

                                                       PENUTUP 

 A. Simpulan  

       Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dan 

sudah dilakukan analisis dari data-data yang telah ada mengenai nilai-nilai 

karakter dalam qur’an surat Lukman ayat 13-14 dan kontribsinya dalam 

pembentukan Akhlakul karimah di SMA Teuku Umar Semarang, maka 

dapat kami disimpulkan sebagai berikut:  
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1. Berdasarkan fakta yang peneliti lakukan, bisa dikemukakan bahwa nilai-    

nilai karakter dalam surat Lukman ayat 13-14 karakter ditunjukkan dengan 

bentuk dalam pengajaran yang dilakukan dalam penanaman karakter 

religius, sopan santun, penanaman tauhid, kesabaran, bersyukur, kerja 

keras, tanggung jawab.  

2. Nilai Pendidikan dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 13-14 diantaranya 

mencakup tiga hal aspek pendidikan yang menjadi pokok (pondasi), yaitu: 

pertama, Pendidikan Aqidah, sebagai pendidikan dasar pengenalan dan 

pendidikan keyakinan terhadap ke-Esaan Allah. Kedua, Pendidikan 

Ibadah, sebagai pendidikan membangun hubungan dengan Allah sebagai 

perwujudan kesinambungan dan implementasi dari pendidikan aqidah. 

Ketiga, Pendidikan Akhlak, sebagai bekal anak untuk mengadaptasikan 

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

lingkungannya dalam kehidupannya. 

  

3. Berdasarkan data yang peneliti temukan, bahwa kontribusinya dalam 

membentuk akhlakul karimah, ditemukan fakta melalui serangkaian 

kegiatan yang sudah menjadi program rutin di Sekolah  tersebut, dan 

ditemukan fakta bahwa kegiatan keagamaan di sekolah diikuti oleh siswa 

dengan antusias, berjalan dan dapat terlaksana dengan baik, siswa dan guru 

dalam keseharian telah menerapkan dirinya dengan berakhlakul karimah, 

memiliki karakter religius, aktif dalam penanaman Aqidah, rajin dalam 

melakukan ibadah, menerapkan pendidikan yang  santun, menanamkan 



144 

 

 

 

pendidikan kesabaran serta selalu mendidik siswa dan guru untuk selalu 

bersyukur, memiliki sikap yang semangat bekerja yang tinggi serta 

memiliki sebuah tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan 

Pendidikan di sekolah.. 

 

B. Saran  

Penelitian ini telah dilakukan upaya untuk menganalisis dan 

mendiskripsikan nilai karakter dalam qur’an surat Lukman ayat 13-14 dan 

kontribusinya dalam membentuk akhlak karimah melalui kegiatan-

kegiatan yang menunjang karakter siswa SMA Teuku Umar Semarang, 

dan kiranya demi untuk tercapainya mutu dan kualitas yang baik untuk 

kemajuan Lembaga sekolah, penulis perlu memberikan saran dan masukan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan  

  Karakter surat Lukman ayat 13-14 melalui kegiatan-kegiatan di 

sekolah sudah diterapkan dengan baik di sekolah, akan lebih baik lagi jika 

dari fihak sekolah memberikan dukungan dan mengupayakan peningkatan 

dalam kontribusinya kepada para guru dalam menjalankan kegiatan yang 

telah diprogramkan, dan mendampingi siswa dengan penuh khidmah, 

dengan lebih konsisten dalam penyediaan sarana dan fasilitas untuk 

menunjang kelancaran dalam berkegiatan, sehingga dalam proses belajar 

dan mengajar di sekolah bisa berlangsung dengan baik dan sukses dan 

mengahsilkan mutu siswa yang berkualitas dan berakhlak yang mulia. 

2. Bagi Guru dan para Managemen Sekolah 



145 

 

 

 

Hendaknya guru atau manajemen sekolah senantiasa berupaya untuk 

memotivasi dan meningkatkan pengembangan kegiatan agama di sekolah, 

sebagai bagian untuk membentuk akhlak siswa menjadi siswa yang sholeh 

dan sholekah. Dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang telah 

diprogramkan sekolah untuk semua siswa dan guru di sekolah tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam 

surat ayat 13-14. Diharapkan nilai karakter dalam surat tersebut mampu 

memberikan kontribusi dalam pembentukan akhlak karimah.  

3. Bagi Siswa 

     Diupayakan para siswa bisa lebih semangat dalam belajar dan 

melakukan kegiatan keagamaan sekaligus untuk menumbuhkan dan 

mendidik kesadaran akan penting dan manfaat dari kegiatan keagamaan di 

sekolah serta lebih berguna serta bermanfaat untuk bekal hidup di 

masyarakat nanti setelah selesai studi di SMA Teuku Umar Semarang. 

 

4. Bagi peneliti yang akan datang  

Dalam penelitian ini hasil yang diharapkan masih jauh dari sebuah 

kesempurnaan, begitu pula dari hasil penelitian ini belum mendalam dan 

masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu dan kemampuan dari 

peneliti, serta kurangnya ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kedalaman 

dari tingkat analisis yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu kami 

harapkan agar tim peneliti untuk selanjutnya bisa mendalami lebih lanjut 

secara lebih mendetail dan mendalam dari hasil penelitian ini dan bisa 
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mengembangkan penelitian ini dengan mengerjakan penelitian dengan 

target yang labih luas. 
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