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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau 

kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian 

menggunakan sumber kepustakaan yang ditujukan untuk memaparkan 

gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada objek 

alamiah dimana peneliti berfungsi sebagai instrument kunci. Sehingga 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

B. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ayat 13-19 dalam al-Quran surah 

Luqman, dimana di dalamnya menceritakan tentang seorang Luqman al-

Hakim dalam membimbing anaknya terkait keagamaan. 

Adapun objek yang penulis teliti adalah bentuk bimbingan 

keagamaan yang diberikan Luqman al-Hakim kepada anaknya berupa 

bimbingan akidah terkait tauhid dan keimanan kepada tuhan, bimbingan 

syariah terkait ibadah dan amal shalih berupa syukur, berbakti kepada 

Allah dan orang tua, solat, amar ma’ruf nahi munkar, dan bersabar. 

Terakhir bimbingan akhlak mulia; berinteraksi dengan sesama. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang ingin di peroleh oleh peneliti dalam penelitian ini 

terdiri dari Biografi Lukman al-Hakim, dan Tafsir Quran Surah Lukman 

ayat 13-19 berikut penjelasannya. 

Adapun untuk memperoleh data tersebut, peneliti 

mengklasipikasikan menjadi dua, yaitu; data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah sumber pokok yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data yang di maksud yakni 

data mengenai bimbingan keagamaan anak perspektif Luqman al-Hakim 

dalam al-Quran surah Luqman ayat 13-19. Adapun data sekunder adalah 

sumber yang tidak langsung memberikan data karena sumber ini hanya 

mendukung keterkaian dengan yang diteliti. Dan data yang di maksud 

dalam penelitian ini mengenai biografi Luqman al-Hakim dan teori 

bimbingan keagamaan dalam Islam. 

Berdasarkan data primer dan data sekunder tersebut, maka sumber 

data juga terbagi kepada sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah tafsir al-Qurthubiy karya Syeikh Imam 

al-Qurthubi juz vii, Tafsir al-Thabariy Jami’ al-Bayan al-Ta’wil ay 

al-Quran karya Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabariy jilid xviii 

, Ruh al-Ma’ani fi al-Tafsir al-Quran al-‘Azdim wa al-Sab’I al-
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Matsani karya Al-‘Allamah Abi Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid 

Muhammad al-Alusiy juz xxi, Lubab al-Tafsir karya Al-Imam Abi al-

Fida’ Ismail bin Umar Ibn Katsir al-Qurasyiy jilid vi, al-Mishbah 

karya Ustazd Quraish Shihab volume 10. Lima tafsir ini menjadi 

sumber primer dalam penelitian ini untuk meneliti bagaimana konsep 

bimbingan keagamaan perspektif Luqman al-Hakim dalam al-Quran. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder antara lain: Buku karya Abdullah Husein 

yang berjudul Model Pendidikan Lukman al Hakim Kajian Tafsir 

Sistem Pendidikan Islam dalam Quran Surah Lukman. Buku karya 

Majidi asy-Syahari yang berjudul Pesan-Pesan Bijak Lukmanul 

Hakim. Buku karya Syaikh Jamal Abdurrahman dengan judul Islamic 

Perenting Pendidikan Anak Metode Nabi saw di terbitkan oleh 

Aqwam Solo, cetakan ke 27 pada maret 2017/jumadil akhir 1438 H. 

pada bab enam buku ini menyajikan tentang pesan-pesan Lukman 

berkaitan dengan pendidikan anak. Samsul Munir Amin, Bimbingan 

dan Konseling Islam terbitan Amzah Jakarta tahun 2010. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Mengumpulkan ayat-ayat al-Quran tentang Luqman al-Hakim, dalam 

hal ini adalah al-Quran surah Luqman ayat 13-19. 
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2. Mengumpulkan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dari beberapa 

kitab tafsir. Dalam hal ini, penulis mulai mencari kemudian memilah 

beberapa kitab Tafsir yang sesuai untuk digunakan dalam 

pengumpulan data. Pencarian data ini berpusat diperpustakaan UIN 

Antasari dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Sebagian yang lain penulis dapat berbentuk PDF online, di toko buku 

Pare, dan perpustakaan pojok karang taruna Dusun Tunggul Arum, 

Jogya. 

E. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis 

menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu: 

1. Memilah kemudian mencocokkan lalu menyajikan penuturan para 

mufassir yang kitabnya penulis gunakan. 

2. Menganalisis penjelasan tersebut dengan teori bimbingan keagamaan. 

Menyimpulkan konsep bimbingan keagamaan anak perspektif 

Luqman al-Hakim.  

 


