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ABSTRAK 

NOR HASANAH, 2020. Bimbingan Keagamaan Anak Perspektif Lukman al-

Hakim dalam al-Quran: Kajian Tematis Tafsir Surah Lukman Ayat 13-

19. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rabiyatul Aslamiyah, 

M.Ag, (2) Muhammad Mabrur, Lc. M.Ag.  

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya bimbingan keagamaan yang 

diperintahkan Allah dalam Al-Qur‟an salah satunya pada Quran Surah Ali Imran 

ayat 104 yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat 

yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah 

dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” Ayat ini 

menjelaskan pentingnya menyerukan dakwah, dimana dalam hal ini bimbingan 

keagamaan adalah sorotan utama sebagai sarana dakwah untuk semua manusia di 

berbagai kalangan termasuk berdakwah kepada anak. Tidak terkecuali bimbingan 

keagamaan yang terdapat dalam Quran Surah Lukman. Dalam ayat ini melalui 

panjabaran kajian tafsir tematis ditemukan bahwa ada proses bimbingan 

keagamaan yang berlangsung antara Lukman al-Hakim dengan anaknya yang 

memiliki keunggulan tersendiri sehingga pelu dikembangkan sebagai landasan 

dasar bimbingan keagamaan, inilah yang kemudian membuat penulis tertarik 

untuk memahami seraya terus menggali serta memunculkan kembali proses 

bimbingan ala Lukman al-Hakim ini. 

Penelitian  ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data 

yaitu dengan cara mengumpulkan data terkait ayat beserta tafsirnya yang 

digunakan pada penelitian ini kemudian disatukan dalam satu catatan berikut 

dokumentasi. Data dianalisa dengan  tiga tahapan yakni  memilah data, penyajian 

data dan menganalisis ditutup dengan menyimpulkan data.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bimbingan keagamaan anak 

perspsektif Lukman al-Hakim merupakan bentuk bimbingan keagamaan yang 

sangat ideal dimana didalamnya di bahas secara jelas dan lengkap terkait landasan 

dasar bimbingan keagamaan yaitu bersumber dari al-Quran dan Sunnah dengan 

tujuan membentuk generasi insan kamil, menggunakan metode bimbingan 

keagamaan langsung atau face to face, materi akidah terkait peng-Esaan Tuhan 

tanpa menyekutukan dan meyakini adanya hari akhir, ibadah solat, amar ma‟ruf 

dan nahi munkar yang harus diiringi dengan kesabaran, dan akhlak terhadap orang 

lain. Sehingga penulisan ini disimpulkan dengan analisis penulis tentang 

bimbingan keagamaan anak perspektif Lukman al-Hakim telah sesuai dan tepat 

sebagaimana yang terdapat dalam teori bimbingan keagamaan. Melalui bimbingan 

keagamaan yang sangat ideal ini kemudian diharapkan agar pembaca khususnya 

dan seluruh khalayak pada umumnya mampu mendakwahkan Islam terlebih 

melalui sarana bimbingan keagamaan dalam interaksi sosial sehari-hari. 

 

Kata Kunci: Bimbingan agama, Lukman al-Hakim, Quran surah Lukman 13-19. 
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KATA PERSEMBAHAN 

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada: 

, صالة و سالما عًل ن هل كفوا احد مث ال شكر الا هللمحدا هلل اذلي مل يدل و مل يودل و مل يك

 رسول هللا و عًل اهل و حصبه و من تبعهم اب حسان  ايل يوم ادلين, اما بعد.

Seandainya, melimpahnya air yang memenuhi laut, jutaan kerikil pasir 
yang memperindah pantai dan banyaknya bintang yang menghias langit 
dijadikan perumpamaan untuk ungkapan syukur terhadap karunia dan kasih 
sayang-Nya, siapa yang berani mengiyakan bahwa semua itu cukup untuk 
mewakili. Sepanjang perjalanan hidup penulis, pada-Nyalah tempat bersujud, 
berserah dan pasrah paling menjanjikan, pada-Nyalah harapan dan gundah 
diadukan, pada-Nyalah menumpah tangis paling membahagiakan. Marah, 
kecewa, hampir putus asa akan segera lenyap jika penulis mendekat pada-Nya. 
Skripsi inipun berhasil menjadi sebuah karya adalah karena kuasa-Nya, kasih 
sayang-Nya, anegerah-Nya mengizinkan penulis untuk mampu menyelesaikan 
dengan penuh kesabaran, semangat, ketulusan, usaha, doa yang berkelanjutan 
dan harapan yang terus digantungkan, karena Dia akan sangat menyenangi 
hamba yang istiqamah berpasrah dan berharap pada-Nya. Syukur ini akan 
selalu menjadi prioritas utama penulis, sebab Dialah “al-Shamad” tempat 
bergantung yang tak pernah mengecewakan hamba-Nya. 

Solawat dan salam, melalui kalimat-kalimat indah nan memuja akan 
selalu penulis lantunkan hingga tertanam dalam jiwa teruntuk seorang manusia 
hebat, manusia paling taat, yang ucapannya selalu tepat dan tak pernah salah 
tempat, sang pemberi syafaat, baginda Nabi Muhammad Shalllallahu ‘alaihi 
wasallam, suri teladan seluruh ummat, beliaulah perantara kedekatan antara 
penulis dengan Robbnya, beliaulah cermin dalam bersikap dalam setiap tindak 
dan tingkah disetiap harinya, beliaulah orang yang paling ahli dalam menyemat 
keras dan dahsyatnya rindu dalam relung, seorang kekasih yang karena 
mengenalnya menjadikan penulis bertekad untuk terus berusaha menjadi 
‘Abidah’ sejati. Melewati masa-masa penulisan skripsi ini, Dalail dan Burdah 
sebagai nazdam solawat teruntuk beliau adalah penyemangat dan pendamai 
jiwa di setiap harinya. 
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Kedua orang tua, Ayahanda Abdul Kadir dan Ibunda Badiah yang dengan 
ketulusan cinta kasihnya membesarkan, membimbing, dan tanpa lelah terus 
mendoakan. Rabbighfirliy wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani 
shagira, aamiin. Maafkan ananda karena sampai usia sekarang ini terkhusus 
dalam perjalanan menuntut ilmu ini terlalu jarang membersamai abah dan 
mama, jika di bandingkan dengan doa yang terus mengalir boleh saja jika 
ananda di anggap sebagai anak yang berpura-pura terlalu sibuk, sehingga 
banyak waktu yang digunakan untuk kepentingan lain. Namun dengan tulus 
abah dan mama mengatakan bahwa tak ada permintaan maaf, sebab tidak ada 
yang perlu diberi maaf, mulianya hati kalian oh abah dan mama. Dalam setiap 
waktu yang terus bergulir, bahkan abah dan mama terus membersamai ananda 
kemanapun, melalui Do’a dan kabar yang disampaikan lewat alat komunikasi. 
Terus memberi semangat dan nasehat selama penulisan skripsi ini, tanpa lelah 
mengingatkan untuk selalu bersabar dan husnuzzon pada Allah pada siapa saja. 
Abah, mama. Ananda berharap skripsi ini merupakan salah satu karya yang bisa 
mewakili ananda untuk memberikan secercah bahagia dalam hati kalian. 

Kaka tercinta, Ainah, Fakhri dan Fitri yang selalu memberi arahan, 
nasehat, dan semangat untuk tak pernah berhenti berusaha, serta doa yang 
diam-diam selalu mereka panjatkan. Tak mau mengungkapkan sayang lewan 
ucapan tapi kalian praktekkan dalam tindakan, adinda lebih menyukai itu. 
Seringkali adinda melakukan kesalahan, kalian beri adinda teguran dengan 
bahasa paling halus untuk tidak menyinggung atau memberi bekas dipikiran. 
Kalian adalah kakak luar biasa yang Allah anugerahkan. Bahkan dalam 
penulisan skripsi ini, cukup banyak ide dan pemikiran kalian tertuang 
didalamnya. Meski mungkin saja kalian sempat mendengar keluhan tidak 
mengenakkan dari orang lain terkait bantuan yang kalian berikan pada adinda, 
mengertilah kadang mesin potokopian pun bisa bermasalah. 

Terimakasih tak terhingga untuk Ibunda Dra. Hj. Rabiatul Aslamiah 
selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mendampingi selama 3 tahun 
setengah perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini, Ayahanda H. 
Muhammad Mabrur, Lc. M.Ag selaku dosen penasehat skripsi yang dengan 
telaten dan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam 
merampungkan penulisan skripsi. Ibunda Aulia Azizah yang terus memberikan 
semangat melalui doa, nasehat, motivasi, jasa maupun moril demi keberhasilan 
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anada dalam meraih cita-cita, semoga Allah terus menuntun ibunda pada jalan 
yang lurus, istiqamah dalam mendekatkan diri, menjadi orang yang dicintai-
Nya, kekasih yang di rindu Baginda, keluarga yang selalu sakinah, ilmu yang 
bermanfaat, dan rezeki yang semakin barokah, aamin. Ibunda Mariyatul NR dan 
bapak Eddy, kalian adalah orang tua ananda selama hampir empat tahun tinggal 
di lingkungan Program Khusus Da’I FDIK ini, kasih sayang kalian yang 
menumbuhkan perhatian, kepedulian, tanggung jawab terhadap ananda adalah 
sebaik-baik budi kalian, cita-cita kalian dalam memudahkan pendidikan usia 
penuntut ilmu adalah bentuk kemuliaan hati kalian, Allah akan memudahkan 
segalanya. Tiada kalimat yang pantas selain terimakasih semoga Alllah 
membalas kebaikan kalian, kiranya Allah akan memberikan kesempatan pada 
ananda untuk membalas kebaikan kalian.  

Sanak saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat yang selalu ada dan 
terus mendoakan kesuksesan penulis. Teman-teman seperjuangan dalam 
menuntut ilmu dan ‘amilusshalihat, yang satu kelas saat kuliah, sepertemanan 
saat di majlis ilmu, selalu bersama saat merefleksi fikiran dengan berziarah 
makam para aulia, teman se-asrama yang dengan tulus sering memasakkan 
makanan, itu juga bagian dari support, special adik asrama penulis yang dengan 
kemurahan hatinya menghadirkan kesempatan untuk penulis bisa 
menyelesaikan skripsi dengan lancar menggunakan notebooknya, ini jasa 
terbesar yang kamu berikan, Allah akan lebih memudahkanmu dik, percayalah. 
Berikut teman-teman lain yang tak cukup disebutkan satu persatu. Semoga 
kebaikan kalian diganjar dengan pahala berlipat, dipertemukan dalam 
pertemanan dunia dan kembali bersua di akhirat, tempat terindah yang 
diperuntukkan untuk orang-orang shalih nan bertaqwa, aamiin. 

Bapak dan ibu dosen UIN Antasari Banjarmasin, bil khusus Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang dengan jiwa pendidik terus mengusahakan 
keberhasilan kami dalam mempersiapkan masa depan, menuntut ilmu, 
mengarahkan penulis dalam segala hal, termasuk kelancaran penulisan skripsi. 

Selanjutnya penulis persembahkan karya tulis ini teruntuk Almamater 
UIN Antasari Banjarmasin,  

‘Asallahu an yarhama bihidayatihi, Aamiin. 
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MOTTO 

„Jika engaku ingin dihormati, namamu di kenang, lakumu jadi 

teladan, berbudi pekertilah sesuai al-Quran dan Sunnah’ 

(Salah satu nasehat Lukman al-Hakim) 

& 

Solawat, istigfar, sedekah every day. 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِ ِحْيِ بِْسِم اّلله مْحِن الرَّ الرَّ  

امحلدهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف الانبياءواملرسلني وعىل اهل 

 وحصبه امجعني

Segala puji hanya milik Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang dengan 

segala kasih dan kemurahannya menjadikan manusia sebaik-baik makhluk yaitu 

dengan karunia akal untuk berpikir. Menjadi khalifah di bumi sebagai khadam 

yang peroleh tanggung jawab menjadi abid-Nya seraya menjaga alam-Nya dengan 

amanah. Sholawat dan salam selalu dan akan terus tercurah kepada Nabiyyuna 

Muhammad  Saw, sang pemberi syafaat penuntun ummat dalam 

menyempurnakan akhlak dan jalan menuju Allah, beserta seluruh keluarga dan 

pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. 

Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 
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Sosial dalam ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. 

Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Keagamaan 

Perspektif Lukman al-Hakim dalam al-Quran: Kajian Tematis Tafsir Surah 

Lukman Ayat 13-19“  penulis banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak, 

baik berupa pikiran, motivasi, dukungan, bimbingan dan doa. Untuk itu, penulis 

sepantasnya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada yang 
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1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu 
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terhadap judul skripsi ini. 
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5. Para dosen dan asisten dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang 

sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. 
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Amin Ya Rabbal Alamin. 
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