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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Relevan 

 Menurut peneliti, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian 

tentang anak sebagai ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual, tetapi ada 

beberapa referensi seperti buku-buku, skripsi, atau jurnal terdahulu yang telah  

melakukan penelitian dari sisi yang berbeda:  

Berdasarkan jurnal Agus Imam Kharomaen 2019. Yang berjudul ‚kedudukan 

Anak dan Relasinya dengan  Orang Tua‛. yang diurai dalam banyak penafsiran 

serta sudut pandang yang berbeda hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam al-Qur’an kedudukan anak beragam, yakni sebagai cobaan, kebanggaan, 

kecondongan rasa cinta, bahkan sebagai musuh bagi orang tuanya. Penelitian ini 

juga menjelaskan relasi orang tua dan anak di dunia dalam bentuk hak dan 

kewajiban. Adapun ketika di akhirat relasi keduanya dapat terjalin jika didasari 

dengan keimanan dan kesalihan. Persamaan dari penelitian membahas mengenai 

kedudukan anak sebagai cobaan dan musuh. Sedangkan perbedaanya penelitian 

terdahulu lebih menjelaskan kedudukan anak dan relasinya terhadap orang tua. 

Sedangkan peneliti lebih memfokuskan anak sebagai ujian dan musuh terhadap 

orang tuanya. (Kharomaen 2019) 

Jurnal Daristun 2019. Yang berjudul ‚Anak itu penyebab Akhlak buruk 

Orang Tua‛. Anak menjadi cobaan ketika tidak diberi pendidikan soal akidah dan 

kehidupan yang hakiki diakhirat kelak. Akhirnya, anak-anak itu tumbuh dengan 
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fisik yang membanggakan, tetapi amat mengkhawatirkan kualitas akhlak 

agamanya. Persamaan dari penelitian terdahulu bahwa anak menjadi penyebab 

akhlak buruk orang tua yakni bisa menjadi ujian dan musuh bagi orang tuanya. 

Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu lebih memfokuskan bahwa anak itu 

penyebab akhlak buruk orang tua. Dari sisi nilai pendidikan akhlak anak. 

Sedangkan peneliti lebih memfokuskan anak sebaga ujian dan musuh bagi orang 

tuanya. (Daristun 2019) 

Penelitian yang dilakukan Mahmuda 2018. Yang berjudul ‚Tipologi Anak 

Menurut Al-Qur’an‛. Anak adalah investasi masa depan untuk kepentigan orang 

tua di dunia dan diakhirat. Tipologi anak dalam al-Qur’an yaitu anak sebagai 

ujian dan musuh bagi orang tuanya. Anak  dilahirkan bukan kehendak anak itu 

sendiri,sebagai orang tua, oleh Allah Swt diuji apakah kehadiran anak itu akan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt atau justru melalaikan akan mengingat Allah 

Swt. Persamaan dari penelitian terdahulu bahwa beberapa tipelogi anak bisa 

menjadi musuh dan ujian bagi orang tuanya. Sedangkan perbedaannya penelitian 

terdahulu membahas dengan beberapa tipologi anak dalam al-Qur’an sedangkan 

peneliti lebih memfokuskan kepada anak sebagai ujian dan musuh dalam kajian 

tafsir kontekstual. (Mahmuda 2018) 
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2.2  Pengertian Fitnah dan Musuh 

Secara Bahasa, kata fitnah berasal dari kata fatana -yatuhu, yang berarti 

memanasi emas atau memasukkan emas kedalam api untuk menguji kadar 

keasliannya. Berdasarkan makna ini, fitnah sering diartikan ujian (al-imtih>}an) 

yang dimaksudkan untuk menguji sejauh mana orang tua memperlakukan 

anaknya. Yang perlu dicatat, fitnah jangan dimaknai seperti penggunaan fitnah 

dalam bahasa Indonesia, yakni perkataan bohong atau tanpa berdasarkan 

kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai 

nama baik, merugikan kehormatan orang).  Atau yang lebih viral dengan istilah 

hoaks dan pencemaran nama baik. Sebab, makna yang diinginkan dalam 

perspektif al-Quran, bukan makna kata tersebut yang sudah menjadi bahasa 

Indonesia. Sedangkan kata aduww‟ (العـذو ) dan fitnah (فــتـىت ) dalam ayat-ayat 

tersebut adalah identik dengan ujian, cobaan, kegoncangan, dan kebingungan hati 

seseorang. (Ritonga, 2021. h. 322) 

2.3 Klasifikasi Fitnah 

Fitnah di klasifikasikan menjadi dua macam pertama; fitnah khusus yang 

terjadi pada seseorang, kedua; fitnah umum untuk sekelompok manusia.  

1. Fitnah Khusus  

Fitnah khusus adalah cobaan untuk seseorang yang terjadi khusus untuk 

dirinya yaitu berupa keluarga, harta, anak dan tetangganya. 
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2. Fitnah Umum  

Fitnah umum itu sering ditimbulkan oleh peran dan tangan-tangan 

manusia yang mendorong kaum muslim untuk terjerumus kedalam fitnah, serta 

menggoda mereka menyalakan fitnah tersebut. ( Salim, 2020. h. 20 ).  

Kalsifikasi fitnah yang dimaksud oleh peneliti yaitu fitnah khusus yang 

merupakan fitnah terhadap anak untuk keluarganya atau orang tuanya 

2.4  Dalil-Dalil yang Berkaitan Anak sebagai Ujian dan Musuh 

 Dalam Q.S al-Anfal/8:35. 

آْ  . ََ َّ ا اَّ ْْٓ٘ َُ اْػيَ َٗ  ٌٌ ْٞ ْٓ اَْظٌش َػِظ  ٓ َْْذ َ ِػ
َُّ هللّاٰ اَ َّٗ ٌْ فِْرَْحٌ ۙ ََلُدُم ْٗ اَ َٗ  ٌْ اىُُن َ٘ ٍْ  اَ

Terjemahnya: 

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Kemenag, RI, 

2019). 

Bahwa dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan manusia agar 

mengetahui dengan yakin bahwa harta dan anak-anak mereka merupakan sebuah 

ujian yang akan selalu menjadi jamuan hari-hari di dunia. 

Rasulullah Saw bersabda: 

 إن يف مال الرجل فتنة يف زوجتو وولده فتنة

Artinya: ‚Sesungguhnya di dalam harta seseorang ada fitnah, demikian pula pada 

istri dan anaknya terdapat fitnah‛. 
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 Imam al Munawi menjelaskan hadis tersebut di atas bahwa seseorang 

yang kaya raya lagi memiliki harta itu ujian, fitnah dan musibah. Demikian juga 

pada istri dan anaknya merupakan fitnah. Sebagaimana dijelaskan dalam            

al-Quran dalam banyak ayat. Nasehat dari Rasulullah Saw tersebut merupakan 

sesuatu yang dihasilkan dari pengalaman yang dialami beliau Saw. Banyak fakta 

mengungkap kebenaran hadis ini bahwa sungguh mereka yang disebutkan dalam 

hadis benar-benar akan  terjerumus ke dalam dosa, permusuhan dan terkadang 

juga mendekatkan orang-orang di sekitarnya untuk mendekat kepada Allah Swt.      

(Al Munawi, h. 2236). 

Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat : (QS. At-Taghabun/64:14). 

  ٌْ ُٕ ْٗ ٌْ فَاْحَزُس ا ىَُّن ًّٗ ٌْ َػُذ ََلِدُم ْٗ اَ َٗ  ٌْ اِظُن َٗ ِْ اَْص ٍِ  َُّ ا اِ ْْٓ٘ ُْ ٍَ َِ ٰا ْٝ اََُّٖٝا اىَِّز
ْٓ ٰٝ  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan 

anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu 

terhadapnya. (Kemenag, RI, 2019). 

 

 

 

 

 

 


