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ABSTRAK 

FITRIANI, NIM. 18030105032. Anak Sebagai Ujian dan Musuh Dalam Kajian 

Tafsir Kontekstual.  Melalui Bimbingan Bapak Muhammad Syahrul Mubarak, 

S.Th.I,M.Ag 

 

Penelitian ini membahas tentang anak sebagai ujian dan musuh kajian 

tafsir kontekstual. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis makna 

anak sebagai ujian dan musuh, mengeplorasi penafsiran al-Qur’an tentang anak 

sebagai ujian dan musuh dan mengetahui relevansi al-Qur’an tentang anak dalam 

merespon fenomena childfree. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, 

dengan data primer berupa kitab-kitab tafsir dan al-Qur’an di dukung dengan 

beberapa data sekunder. Data tersebut menggunakan metode kontekstual. 

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa makna anak sebaga ujian dan musuh 

yang berarti cobaan buruk atau cobaan yang menyusahkan seperti bencana dan 

kelaparan termasuk juga perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan menentang 

kebenaran, fitnah yang berarti cobaan baik yaitu cobaan melalui kenikmatan dan 

kesenangan, fitnah yang berarti cobaan secara umum. Artinya, secara umum 

dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini pasti ada ujian baik maupun buruk. 

Adapun makna musuh musuh merujuk kepada syaitan, lebih khusus lagi bahwa 

kata aduww atau musuh memiliki dua bentuk kata yaitu jin dan manusia. Adapun 

Penafsiran al-Qur’an anak sebagai ujian dan musuh peneliti menemukan beberapa 

ayat di dalam al-Qur’an tentang  ujian dan musuh yaitu berjumlah 13, kemudian 

peneliti mengambil dua ayat yang penafsiran kontekstualnya secara tegas 

menjaskan  Anak sebagai ujian dan musuh dalam al-Qur’an  QS. al-Anfal/28 dan 

QS. at-Taghabun/14 jika diklasifikasikan menurut penafsiran kontekstual, anak 

sebagai ujian sudah ada pada zaman Rasulullah Saw, yang pada saat itu suatu 

kaum ahli Mekkah yang masuk Islam. Akan tetapi istri dan anak-anaknya 

menolak untuk hijrah ke Madinah untuk beribadah kepada Allah Swt. Terkait 

dengan konteks masa kini, ketika orangtua bekerja membanting tulang tak kenal 

lelah demi sang anak mencurahkan segenap upaya demi kebahagiaan anak, tetapi 

melalaikan kewajiban sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Swt. Terkait 

Relevansi penafsiran al-Qur’an tentang anak dalam merespon fenomena 

childfree. Peneliti, tidak menyalahkan orang yang melakukan childfree hanya saja 

dari segi pemikiran, dimana pemikiran tersebut tidak ingin mempunyai anak. 

Sementara didalam al-Qur’an secara tegas menyebutkan bahwa anak merupakan 

penyambung keturunan, harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. 

 
Kata kunci: Ujian , Musuh, dan Al-Qur’an. 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad 

lainnya. Sedangkan maksud transliterasi Arab - Latin dalam proposal penelitian 

skripsi ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf  latin serta 

segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusunan pedoman 

mengadopsi ‚Pedoaman Trasliterasi Arab Latin‛ yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.. 

A. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinyakedalam huruf Latin dapat dilihat 

pada halaman berikut: 

HurufArab Nama Huruflatin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengantitik di 

bawah) 

 Kha Kh Kadan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengantitik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengantitik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengantitik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengantitik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengantitik di 

bawah) 

 Ain ‘__ Apostrofterbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah __’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikutivokalnyatanpadiberitanda 

apapun.Jikaiaterletak di tengahatau di akhir, makaditulisdengantanda (’). 

 Ya Y Ye ي

B. Vokal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اََ

 Kasrah I I اَِ

 Ḍamah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah danya AI A dan I يَْ

 Fath}ah danwau AU A dan U وَْ

Contoh: 

 Kaifa :  َكْيفََ
 Haula :  َهْولََ

C. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku 

dala EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan penulisan kalimat.  (Digilib IAIN Kendari) 

D. DAFTAR SINGKATAN  

E. Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

F. swt.  : subḥānahū wa ta„ālā  

G. saw.  : ṣallallāhu „alaihi wa sallam  

H. a.s.  : „alaihi al-salām  

I. H  : Hijrah  

J. M  : Masehi  

K. l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

L. w.  : Wafat tahun  

M. Q.S. …(…): 4 : Quran, Surah …, ayat 4 

 


