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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan  dalam penelitian ini, 

penulis  menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam 

judul laporan penelitian  ini, diharapkan tidak  menimbulkan pemahaman 

yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan. Judul penelitian yang 

dibahas adalah: “ANALISIS METODE DAN NILAI PENDIDIKAN 

ISLAM DALAM SURAT LUQMAN AYAT 12-19”. Untuk mempermudah 

dalam memahami maksud skripsi ini penulis akan terlebih dahulu 

menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini: 

1. Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya 

dsb).
1
 

 

2. Metode  

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelakasanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode 

diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai setelah pegajaran berakhir.
2
 

 

3. Nilai 

Nilai itu adalah sesuatu hal yang bersifat abstrak, seperti penilaian 

baik atau buruknya sesuatu, penting atau kurang penting, apa yang lebih 

baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar yang 

dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam bertindak atau berbuat sesuatu 

hal dalam kehidupan sosial. Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, 

                                                           
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka  

Utama, 2011), cet. 1, 58. 
2 Halim Simatupang, Strategi Belajar Mengajar Abad Ke-21, (Surabaya: Pustaka Media 

Guru, 2019), 14. 
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budaya, dan pada saat yang sama ia adalah norma-norma yang telah 

disadari.
3
  

 

4. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam pada khususnya bersumberkan nilai-nilai dalam 

menanamkan dan membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai 

agama Islam, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan 

sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya (Nur Uhbiyati, 1997: 

22). Dalam hal ini pendidikan Islam selain berisikan sikap dan tingkah laku 

masyarakat menuju hidup perseorangan dan bersama, juga berisikan 

kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam 

yang menjadi dasarnya.
4
  

 

5. Surat Luqman 

Surat Luqman merupakan surah yang ke-31 mengikuti susuan 

didalam Al-Qur’an dan mengandungi 34 ayat. Surah ini dinamakan Luqman 

karena terdapat kisah tentang Luqman al-Hakim yang telah diberikan oleh 

Allah SWT permata hikmah yaitu kebijaksanaan, dikaruniakan dengan 

makrifat tauhid yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang abid. 

Beliau juga memiliki akhlak yang terpuji dan senantiasa menjauhkan diri 

dari pada perkara-perkara buruk serta mungkar.
5
  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam pembuatan Skripsi ini tentunya mempunyai alasan. Adapun 

alasan penulis dalam mengajukan judul ini antara lain: 

1. Orang tua memiliki tangung jawab dan kewajiban serta peran yang 

sangat penting dalam pendidikan anak-anaknya, agar mereka memiliki 

akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Karena itu 

metode atau cara dalam mendidik seorang anak sudah seharusnya orang 

tua berpedoman pada Al-Qur’an. 

Oleh sebab itu penulis mencoba untuk mengkaji, mencari dan 

meneliti seperti apa Metode dan nilai-nilai pendidikan Islam berdasarkan 

Al-Qur’an yang terdapat dalam Surat Luqman ayat 12-19.  

                                                           
3  Halimatussa’diyah, Nilai Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural, (Surabaya: 

Jakad  Media Publishing, 2014), 12. 
4 Uci Sanusi, Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 

2018), 8. 
5  Rosnaaini Hamid, Suhanim Abdullah, Pendidikan Keibubapaan Berdasarkan Surah 

Luqman, (Malaysia: UUM Press, 2019), 1. 
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2. Dalam Al-Qur’an Surat Luqman, diceritakan mengenai kisah Luqman 

yang dikaruniai hikmah berupa keteladanan akhlak dan keimananya 

kepada Allah swt. Kisah Luqman yang tercantum dalam Al-Qur’an 

Surah Luqman ayat 12-19, Al-Qur’an meyebutkannya agar kita dapat 

mengambil hikmahnya, karena Al-Qur’an merupakan landasan dalam 

mendidik seorang anak yang dilakukan oleh orang tua yang beragama 

Islam.  

Karena itu penulis mencoba meneliti Metode dan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an, yang salah satunya 

tercantum dalam Surah Luqman ayat 12-19. Agar selanjutnya orang tua 

mengetahui cara mendidik seorang anak supaya memiliki akhlak atau 

karakter serta pendidikan dan pengetahuan yang baik. Karena itu penulis 

berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun. 

3. Aspek-aspek yang diteliti memiliki relevensi dengan jurusan yang 

penulis tekuni yakni Pendidikan Agama Islam dan didukung bahan 

pustaka yang memadai. 

 

C. Latar belakang masalah 

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna, 

karena manusia dianugerahi fitrah, akal, qalb, dan nafs sehingga dengan 

semua anugerah itu manusia memiliki kemampuan untuk 

mengaktualisasikan potensi dirirnya dalam mencapai kesemprnaan sebagai 

khalifah dibumi. Untuk mencapai kesempurnaan ini, manusia harus melalui 

suatu proses pendidikan.
6
 Sehingga manusia yang pada awal kelahirannya 

tidak menegetahui apa-apa menjadi mengetahui. Allah SWT berfirman: 

                     

                 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S An Nahl [16] : 78) 

Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang 

mempunyai dua fungsi yang sekaligus mencakup dua tugas pokok pula. 

                                                           
6 Erwin Kusumastuti, Hakekat Pendidikan Islam: Konsep Etika dan Akhlak Menurut Ibn 

Myskawaih, (Surabaya: Jakad  Media Publishing, 2020), 21. 
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Fugsi pertama: manusia sebagai khalifah Allah dibumi; makna ini 

mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk memelihara, 

merawat, memanfaatkan serta melestarikan alam raya. Fungsi kedua: 

manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan 

mengabdi kepadanya.
7
   

Pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Fitrah kehidupan manusia 

adalah menjalani kehidupan ini sesuai dengan peraturan kehidupan yang 

telah ditentukan oleh sang pencipta, yaitu Allah SWT karena Dialah yang 

paling menegetahui segala tentang makhluk ciptaan-Nya. 

Akhlak yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya 

hubungan yang baik antar sesama muslim. Sehingga orang-orang yang 

mampu menciptakan hubungan baik tersebut adalah orang-orang yang 

ruhnya bersih yang konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan 

meninggalkan larangan Allah. Allah SWT berfirman: 

                    

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S Adz Dzariyaat [51]: 56) 

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Berdasarkan definisi ini maka terdapat beberapa 

kecakapan hidup yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah 

menempuh suatu proses pendidikan.
8
  

                                                           
7 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Kencana, 

2014), 15. 
8 Dep. DikNas. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Thn. 2003 (Jakarta: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 6. 
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Sebagai salah satu aspek pengajaran atau pendidikan, metode menepati 

posisi yang sangat menentukan keberhasilan pengajaran.
9
 Berangkat dari hal 

inilah maka perlu kita tekankan lagi betapa pentingnya metode-metode yang 

dilakukan oleh seorang pendidik, agar hasil dari pendidikan itu bisa 

memunculkan nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang 

terdapat pada Al-Qur’an atau kehidupan generasi selanjutnya, yaitu menjadi 

generasi yang bermoral. Ditengah  perkembangan arus informasi yang 

mudah didapat, tentu kita harus membentengi anak-anak kita dengan 

pendidikan akhlak yang benar. Konsep teladan orang tua perlu 

dikedepankan, sebab pada usia-usia dini sikap meniru anak masih dominan. 

Peran orang tua dalam membentuk moral dan akhlak anak sangat besar.  

Dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 13 dan 14, Luqman berwasiat 

kepada anaknya dimulai dengan pengenalan terhadap Allah yang maha Esa. 

Selanjutnya wasiat dilanjutkan berkenaan dengan akhlak terhadap orang tua. 

Belajar dari Luqman, maka sebagai orang tua hendaknya dapat menerapkan 

ajaran kepada anak tentang nilai-nilai, keyakinan dan akhlak sedini 

mungkin. 

Jika pendidikan tentang nilai-nilai, keyakinan (agama), akhlak, serta 

pengetahuan sudah diterapkan dalam keluarga sejak dini sesuai dengan Al-

Qur’an surat Luqman maka anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang 

beriman, berilmu dan beramal shaleh. Sebaliknya, jika orang tua tidak 

menanamkan nilai-nilai, keyakinan, akhlak dan pengetahuan sejak dini 

kepada anaknya, tidak heran ketika anak tersebut tumbuh dewasa anak akan 

buta terhadap nilai-nilai, keyakian, akhlak, dan pengetahuan. 

Dengan demikian keberhasilan anak tergantung dari seberapa banyak 

pengetahuan pendidikan dan ketekunan orang tua membimbing mereka serta 

seberapa dalam keyakian agama yang telah ditanamkan kepada anak-

anaknya. Melalui pendidikan yang dimilikimya, tentu orang tua akan lebih 

mudah untuk membantu anaknya mencari jati dirinya. 

Keberhasilan seorang pendidik (guru maupun orang tua) dalam mendidik 

anak baik dalam membentuk kepribadian agamanya maupun dalam 

mempersiapkan mentalnya, adalah sangat besar andilnya bagi peseta didik 

dalam menjalani perkembangan selanjutnya. Agama Islam sangat 

menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan, sehingga hanya mereka 

                                                           
9  Deden Saeful Ridhwan, Konsep Dasar Pendidikan Islam, (Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2020), 2. 
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yang pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Al Mujaadilah 58 : 11 

                     

                    

                   

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”(Q.S Al Mujaadilah [58] : 11) 

Bagi orang tua, mendidik anak merupakan tanggung jawab yang tidak 

ringan. Orang tua harus menjadi guru sekaligus pembimbing yang penuh 

kasih sayang bagi anak-anak mereka. Menciptakan suasana yang nyaman 

dan meyenangkan supaya dapat mendorong anak agar selanjutnya menjadi 

anak yang berhasil.  

Perhatian yang lebih dari orang tua terhadap gerak gerik dan aktivitas 

mereka sangat diperlukan, apalagi saat ini tayangan TV dan gedget lebih 

banyak pengaruh dampak negatif dari pada positifnya dimana apabila tidak 

ada kontrol dari orang tua bisa berakibat kurang baik terhadap kejiwaan. 

Mulai dari tayangan film kartun, sinetron, acara hiburan, games yang 

seringkali berpengaruh terhadap dampak negatif terhadap pendidikan anak, 

bahkan berpotensi merusak attitude anak. Belum lagi pergaulan dan life style 

(gaya hidup) yang apabila diperhatikan benar-benar membuat kita mengelus 

dada. Dari situ dapat kita lihat betapa pentingnya peran pendidik pada 

perkembangan seorang peserta didik. 

Setiap individu bertanggung jawab untuk memikul tugas pendidikan 

anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Surat Luqman merupakan 

surat penting yang berkaitan dengan soal pendidikan anak-anak. 

Berdasarkan ayat 13 dalam surat ini terdapat dua perkara utama yang perlu 

diberi penelitian khusus oleh peneliti yaitu akhlak orang tua dan metode 

pendidikan anak. Setiap muslim mesti memahami tentang dasar-dasar 
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pentingnya dalam Islam dan keesaan Tuhan serta mengamalkan ilmu dalam 

kehidupan seharian agar dapat menjadi pendidik yang berakhlak mulia. 

Persoalan akhlak juga merupakan persoalan penting bagi golongan yang 

mementingkan ilmu. 

Dalam Surat ini diberikan contoh-contoh bagaimana seharusnya seorang 

ayah membimbing anaknya. Luqman mengemukakan suatu contoh praktis 

kepada para bapak dalam bermuamalah bersama anak-anaknya dan 

menasehati mereka. Hal tersebut ia contohkan ketika memberikan nasihat 

kepada anaknya. Nasihat itu sendiri adalah suatu pencegahan (larangan) 

yang diiringi dengan acaman (untuk menakut-nakuti). 

Bila metode pendidikan Islam dipandang sebagai suatu peroses, maka 

peroses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam metode pendidikan Islam ialah 

terwujudnya nilai-nilai akhlak yang terbaik dalam pribadi seorang anak. 

Mengingat pentingnya pendidikan terhadap anak, diperlukan upaya serius 

untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam melalui cara atau metode 

yang diberikan orang tua. Dalam kaitan ini, maka cara orang tua mendidik 

anak hendaknya dilakukan sejak dini, agar kedepannya anak dapat berakhlak 

mulia sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunah Nabi. 

Metode atau cara orang tua mendidik seorang anak berfungsi sebagai 

panduan bagi anak agar mampu memilih dan menentukan suatu perbuatan 

dan selanjutnya menetapkan dan menentukan mana yang baik dan mana 

yang buruk. Dari masalah tersebut penulis mengangkat suatu penelitian 

karya tulis ilmiah yang berjudul: “ Analisis Metode dan Nilai Pendidikan 

Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19.”  

D. Fokus Masalah 

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan 

skiripsi ini lebih mengarah kepada analisis metode Luqman dalam mendidik 

anaknya pada ayat 12-19 dan analisis nilai-nilai pendidikan dalam surat 

Luqman. Peneliti sangat perlu untuk menyajikan analisis ini mengingat 

dunia pendidikan sekarang ini terlalu acuh dengan akhlak-akhlak yang jelek. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja metode yang digunakan Luqman dalam mendidik anaknya?  
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2. Nilai-nilai pendidikan agama Islam apa yang terdapat dalam kisah 

Luqman Al-Hakim pada surat Luqman ayat 12-19 ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah untuk:  

1. Untuk mengetahui metode Luqman dalam mendidik anaknya. 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdapat 

dalam kisah Luqman Al-Hakim pada surat Luqman ayat 12-19. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharpkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi peserta didik 

a. Bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam 

mendalami bidang yang menjadi spesialisasinya yaitu metode 

pendidikan Luqman dalam mendidik anaknya.  

2. Bagi pendidik 

a. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran dan bermanfaat bagi pendidik khususnya orang tua yang 

sangat berperan dalam pendidikan, dan instansi lain yang terkait agar 

mereka dapat mengambil pelajaran dari sebuah bahasan ini. 

3. Bagi orang tua 

a. Dapat diaplikasikan dalam sikap dan prilaku yang Islami dalam 

memdidik anak pada kehidupan nyata. 

4. Bagi peneliti 

a. Dan bagi pribadi saya adalah sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar sarjana pendidkan Islam. 

H. Metode Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
10

 Dalam melakukan 

suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah, dan tujuan yang diinginkan, 

maka perlu dilakukan metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk 

dapat memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang telah di 

rumuskan untuk mencapai tujuan penelitian dan menyimpulkan serta 

mengolah data yang telah dikumpulkan. 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

                                                           
10 Muhammad Ramdan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1. 
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memperoleh data penelitiannya. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya 

pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset 

lapangan.
11

 Penelitian kepustakaan melakukan serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, karena data yang 

diteliti berupa naskah, buku atau majalah seperti dokumen, dan materi 

perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan.  

Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi 

pengumpulan data dapat ditemukan di manapun, manakala tersedia 

kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian tersebut. 

Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang validitas menurut sejarah 

yang ada, serta mengetahui metode pendidikan dan nilai pendidikannya.  

 

2. Jenis Pendekatan  

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan histories (sejarah). Pendekatan historis merupakan pendekatan 

yang dilakukan untuk mengkaji Islam dalam kerangka kesejarahan. Banyak 

hal yang berkaitan dengan aspek sejarah Islam yang dikemukakan dalam al-

Qur’an yang menyangkut, sejarah orang terdahulu, kisah para Nabi/Rasul, 

dan sebagainya. Pendekatan historis mempergunakan analisis atas peristiwa-

peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum.
12

  Di 

sini peneliti juga melakukan interpretasi, artinya peneliti, ingin mengetahui 

keseluruhan pemikiran untuk memperoleh penjelasan metode dan nilai-nilai 

pendidikan dalam surat Luqmann. 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mencari data tentang konsep pendidikan Luqman 

al-Hakim khususnya metode dan nilai pendidikan yang terkandung dalam 

surat Luqman dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Penelitian ini diambil dari dua sumber data sebagai berikut :  

 

a. Sumber Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya.
13

 Jadi, sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung berkaitan dengan sumber riset. Yang 

                                                           
11  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), 1-2. 
12 Supiana, Op.Cit, 105. 
13 Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 67-68. 
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menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an dan 

Terjemahan, serta Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 karangan Syaikh 

Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Tafsir Al-Azhar jilid 7 karangan 

Hamka, Tafsir Al-Munir jilid 11 karangan Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir 

Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 3 karangan Teungku Muhammad Hasbi 

ash-Shiddieqy, dan Tafsir Tarbawi karangan Kadar M. Yusuf.  

 

b. Sumber data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.
14

 Adapun sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau karya ilmiah lain 

yang isinya dapat melengkapi data yang diperlukan penulis dalam 

penelitian ini.  

Data sekunder berupa dokumen-dokumen dan buku-buku yang 

mengulas tentang Luqman al-Hakim, riwayat hidup dan pemikirannya, 

dan buku-buku lain yang menunjang dalam pembahasan skripsi ini. 

 

4. Analisi Data 

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, sebagai langkah 

selanjutnya ialah mempelajari dan menganalisa data serta 

menyederhanakannya kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan di 

interpretasikan kemudian menangkap arti yang dimaksud secara khas, lalu 

memberi komentar dan analisa terhadap pandangan tersebut. 

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan 

metode tekhnik analisis dokumen, tepatnya analisis isi (content analisis). 

Metode analisis isi (Content analisis) adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi yang disampaikan, baik itu berbentuk buku 

dan sumber lainnya. Analisis isi yaitu studi tentang arti verbal yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.
15

 

Mukhtar, (2013) mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru. Analisis ini mencakup 

prosedur-prosedur khusus untuk pemerosesan data ilmiah. Tujuannya adalah 

untuk memberikan pengetahuan, memberikan wawasan baru dan lain 

sebagainya.
16

 

Metode analisis digunakan penulis untuk menguraikan ayat al-Qur’an 

surat Luqman melalui tafsir para ulama sehingga memberikan penafsiran 

                                                           
14 Ibid. 
15 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasi, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), 88. 
16 Umarti Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, (Makassar: Sttjaffray, 2020), 16. 
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ayat yang kemudian dari tafsir tersebut dapat dijelaskan metode dan nilai 

pendidikan Islam dalam surat Luqman ayat 12-19 yang ingin digali lebih 

dalam.  

I. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada era saat ini, karya ilmiah atau penelitian tentunya bukanlah hal yang 

baru, meskipun terdapat penelitian dengan konteks permasalahan yang 

sama, akan tetapi tidak menjadikan kita untuk berhenti dalam berinovasi dan 

berkreasi menulis karya ilmiah yang memiliki hubungan relasi tersebut. 

Meskipun sama secara konsepsi dan sudut pandangnya, akan tetapi esensi 

dan karakteristik fokus permalsahannya pasti ada sisi perbedaan di 

dalamnya. Seperti halnya dengan penelitian skripsi ini yang berjudul “ 

Analisis Metode dan Nilai Pendidikan Islam dalam Surat Luqman ayat 12-

19.”  

Kajian mengenai hal tersebut bukanlah hal yang baru, namun pada masa 

sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang secara teoritisnya 

dikatakan sama diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi Ninik Himawati mahasiswi Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan 

jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga, yang berjudul, “Konsep 

Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Luqman Ayat 13-19 

(Telaah Atas Kitab Tafsir Al-Misbah) tahun 2016. Skripsi Ninik 

Himawati membahas mengenai konsep pendidikan yang terdapat dalam 

surat Luqman ayat 13-19 yaitu: Penerapan konsep pendidikan karakter 

dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 13-19 dalam konteks pendidikan 

karakter masa kini adalah dengan cara penanaman nilai-nilai yang 

dilakukan setiap hari yang dilakukan di lingkungan keluarga dan sekolah, 

sehingga nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pondasi yang kokoh dalam 

karakter seseorang. 

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang Analisis Metode dan 

Nilai Pendidikan Islam dalam surat Luqman ayat 12-19. Yang lebih 

menekankan pada apa saja dan bagaimana cara Luqman menanamkan 

nilai Islam yang telah disebutkan pada al-Qur’an. Agar bisa dijadikan 

sebuah landasan untuk mendidik anak.  

2. Skripsi Halimah Tusa’diah mahasiswi Fakultas Tarbiah dan Keguruan 

jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung, yang 

berjudul “Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 12-

19 Studi Tafsir Al-Misbah” tahun 2017. Dalam skripsi Halimah 

Tusa’diah ia mengkaji mengenai pendidikan akhlak dalam Qur’an surah 

Luqman yang menerangkan tentang pendidikan akhlak dalam surat 

Luqman. 
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Sedangkan dalam skripsi ini penelitiannya berfokus pada bagaimana 

metode dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam surah 

Luqman ayat 12-19 yang berupa cara-cara luqman dalam mendidik anak 

dan beberapa nilai pendidikan Islam yang telah Allah cantumkan pada 

Q.S Luqman ayat 12-19. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling Islam di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama 

Islam Negeri Surakarta oleh Nur Anita Palupi, dia melakukan penelitian 

pada tahun 2019 yang beerjudul, “Nilai-nilai Bimbingan Anak dalam 

Qur’an Luqman ayat 13-19”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang 

Qur’an Luqman ayat 13-19 yang berisi nasihat-nasihat Luqman AlHakim 

kepada anaknya tentang bagaimana agar tidak menyekutukan Allah, 

berbakti kepada orang tua, mentaati perintah sesuai ajaran syariat, 

bersyukur, bersabar, tidak sombong, sederhana dalam berbicara dan tidak 

angkuh. Nasihat yang harus diberikan kepada anak saat usia 7 tahun, 

karena pada usia tersebut anak sudah dapat berpikir dan menerima 

nasihat dari orang tua. 

Sedangkan dalam skripsi ini tentu ada beberapa persamaan yakini 

memfokuskan pada ayat Al-Qur’an surat Luqman. Dan ada perbedaan 

penelitian yang peneliti lakukan sekarang dengan penelitian diatas. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analysis) dengan jenis kajian berupa penelitian pustaka (library 

research). Peneliti sekarang melakukan penelitian yang membahas 

tentang analisi metode dan nilai pendidikan Islam dalam surat Luqman 

ayat 12-19. Yang fokusnya pada kajian kisah Luqman Al-Hakim tentang 

cara dan nilai Pendidikan Islam yang diajarkan Luqman kepada anaknya 

yang terkandung dalam surah Luqman ayat 12-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dapat diambil pelajaran dari kisah Luqma kepada anaknya dalam surat 

ini, sangat baik untuk dijadikan rujukan bagi orang tua ataupun pendidik. 

Dengan merujuk kepada cara Luqman dalam mendidik anaknya yaitu 

dengan memberikan contoh dan nasehat yang baik. Hendaknya kepada 

orang tua ataupun pendidik mengajarkan kepada anak atau peserta didik 

dengan suri tauladan yang baik dan dengan menggunakan nasehat-nasehat 

yang baik. Berupa kata-kata yang baik dan tidak memberi nasehat dengan 

kata-kata kasar.   

Setelah menulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini, kiranya 

dapat diambil kesimpulan:  

1. Metode yang digunakan Luqman dalam mendidik anaknya ada dua yaitu 

metode suri tauladan dan metode mau’idhah. 

2. Adapun berbagi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat 

Luqman ayat 12-19 yakni 1) nilai Bersyukur, 2) nilai larangan berbuat 

syirik, 3) nilai berbakti kepada kedua orang tua, 4) setiap perbuatan akan 

mendapatkan balasan, 5) mendirikan shalat, amar ma’ruf nahi mungkar, 

6) larangan bersikap sombong, 7) adab berjalan dan berbicara.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan 

masukan ataupun saran yang bersifat membangun agar dapat dipraktikkan 

dan realisasikan dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-

hari sebagaimana berikut: 

1. Bagi orang tua agar dapat meneladani sosok Luqman Al-Hakim dalam 

memberikan pendidikan kecerdasan spiritual kepada anak. Sedari dini 

anak sudah diajarkan tentang agama agar kecerdasan spiritual bisa 

tertanam dalam diri anak dan menjadi pondasi dalam kehidupannya 

kelak. 

2. Bagi orang tua juga sampaikanlah nasihat dengan bijak serta lemah 

lembut yang membuat anak dapat menerima nasihat dari orang tua. Lalu 

dengan memberikan contoh langsung kepada anak dalam kehidupan 

sehari-hari karena sifat anak yang memang suka meniru apa yang dilihat 

dalam kehidupannya. 
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3. Bagi para pendidik agar tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan emosional anak saja, tetapi juga kecerdasan spiritual 

anak, karena kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang paling 

mendasar dalam diri manusia. 

4. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih jauh tentang 

pendidikan kecerdasan spiritual, baik yang ada dalam Al-Qur‘an ataupun 

fenomena yang ada di lapangan. Mengingat penelitian ini hanya terbatas 

pada kemampuan dan kekurangan yang ada pada peneliti. 
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