
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang senantiasa relevan 

sepanjang zaman. Relevansi al-Qur’an ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang 

diberikannya kepada umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Al-

Qur’an menyebut dirinya sebagai hudan li al-nas1, kandungannya memberikan 

bimbingan kepada manusia, menjadi sumber makna dan nilai bagi mereka.2 

Masalah pokok yang dikandung mencakup keyakinan, sikap dan motivasi, 

kepribadian dan watak, kehidupan pribadi dan masyarakat, dan sebagainya. Ia 

tidak sekedar memberi tahu dan meyakinkan, tetapi sekaligus berusaha 

membentuk dan mengubah manusia dan masyarakat. Ide-idenya tidak hanya 

ditujukan pada satu aspek kehidupan manusia, melainkan kepada semua aspek 

kehidupan manusia, untuk kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat.3 

Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur’an hendaknya dipahami kemudian 

dikomunikasikan dengan kehidupan manusia yang beraneka ragam, yang tentu 

tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemikiran yang merupakan produk 

kreativitas manusia4, bahkan usaha-usaha untuk memahami al-Qur’an dikalangan 

umat Islam tersebut selalu muncul kepermukaan selaras dengan kebutuhan dan 

                                                           

1Sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185 dan Q.S. Ali Imran/3: 4. Selain 

sebagai hudan li al-nas (petunjuk bagi seluruh manusia), al-Qur;an juga menyebut dirinya sebagai 

“petunjuk bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. al-Baqarah/2: 2); “petunjuk menuju jalan yang 

lebih lurus dan berita gembira bagi orang-orang mukmin” (Q.S. al-Isra’/19: 9); “pelajaran, 

penyembuh, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang beriman” (Q.S. Yunus/10: 57); “sebagai 

cahaya dan kitab yang jelas” (Q.S. al-Hijr/15: 15); sebagai al-Furqan (pembeda antara yang hak 

dan batil)” (Q.S. Ali Imran/3: 3-4). 

2Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Qur’an: Sebuh 

Kerangka Konseptual (Bandung: Mizan, 1992), h. 34. 

3Thomas Ballantine Irving, dkk, al-Qur’an Tentang Aqidah dan Segala Amal-Ibadah Kita, 

terj. A. Nashir Budiman (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18-19. 

4Abudin Nata, al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 125. 
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tantangan zaman yang dihadapi.5 Meskipun demikian, objek yang terkandung 

dalam al-Qur’an tidak akan pernah habis untuk dikaji, disebabkan keluasan dan 

keragaman objek yang terkandung di dalamnya yang hal ini juga merupakan salah 

satu keunikan dari kitab tersebut.6 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk mengemukakan 

tentang konsep perencanaan dalam al-Qur’an. Menurut penulis, menggali lebih 

dalam terkait konsep perencanaan itu sendiri merupkan hal yang menarik dan 

perlu dilakukan, sebab perencanaan memiliki fungsi yang sangat urgen dalam 

kehidupan manusia. Di masa ini, banyak orang yang tidak memahami apa 

sebenaranya perencanaan itu, sehingga yang terjadi adalah cenderung tidak 

memiliki perencanaan dan tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan yang 

berimplikasi pada kurang maksimalnya hasil dari pekerjaan tersebut. 

Salah satu poin letak pentingnya perencanaan adalah dengan perencanaan 

dapat diperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap suatu 

pekerjaan di masa yang akan datang dan dengan perencanaan pula dapat 

dipersiapkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan guna mengantisipasi 

kemungkinan tersebut, dengan kata lain perencanaan menekan resiko terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan. Robbins dan Coulter sebagaimana dikutip oleh 

Ernie Trisnawati menjelaskan bahwa paling tidak ada empat fungsi perencanaan, 

yaitu:  

perencanaan berfungsi sebagai arahan, perencanaan meminimalkan 
dampak dari perubahan, perencanaan meminimalkan pemborosan dan kesia-
siaan, serta perencanaan menatapkan standar dalam pengawasan kualitas.7 

                                                           

5Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, op. cit., h. 15. 

6Malik Bin Nabi, Fenomena al-Qur’an, terj. Shaleh Mahfoudz (Bandung: PT. al-Ma’arif, 

1983), h. 231. 

7ErnieTrisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 97. 
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Seseorang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan dan 

cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ada kutipan yang mengtakan: 

everything won’t go as smooth as planned “semua tidak akan berjalan 
selancar yang direncanakan”. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan, 
belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan 
mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila sesuatu 
dilaksanakan tanpa perencanaan tentunya akan memiliki resiko yang lebih 
banyak dan gangguan-gangguan pada saat pelaksaannya.8 

Misalnya ada dua orang manajer, A dan B. manajer A merencanakan 

perkembangan perusahannya dan dalam perencanaannnya tersebut dia telah 

memprediksikan bahwa akan terjadi inflasi yang bila ditangani secara cepat, maka 

tidak akan berakibat fatal, akan tetapi jika tidak ditangani secara cepat, maka akan 

berakibat pada bangkrutnya perusahaan. Sesuai prediksinya, inflasi tersebut 

terjadi dan sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya, dia berhasil mengurangi 

dampak inflasi sehingga kerugian yang dialami perusahaan tidak besar, sedangkan 

manajer B baru mulai mencari langkah-langkah pencegahan dan pada akhirnya 

terlambat untuk mengambil tindakan sehingga perusahaannya bangkrut.9 

Dari contoh di atas, dapat dilihat betapa pentingnya perencanaan sebagai 

pedomana dalam menunjang pengambilan keputusan terutama pada saat-saat yang 

kritis. Hal ini telah digambarkan oleh Allah swt. Dalam Q.S. Yusuf/12: 48-49. 

َۡن َما قَ  َداٞد يَأ ُۡكم ۡبٞع شي َ س َ ِلي ۢن بَۡعدي َذَٰ َّ يَأ ِۡتي مي ّلَّ  ۡمتمۡ دَّ ُثم
ِ
ا تمۡ لَهمنَّ ا مَّ نموَن  قَلييٗلا م ي صي

لنَّا (٤٨)
 
يهي يمَغاثم ٱ َ عَاٞم في ِلي ۢن بَۡعدي َذَٰ َّ يَأ ِۡتي مي يهي يَ سم وَ ُثم وَن في م   (٤٩)ۡعِصي

Terjemahnya:  

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), 
kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu 

                                                           
8Tieqha Agustin M, Perencanaan Usaha, Penetapan SDM dalam Organisasi 

Kewirausahaan (Sabtu, 18 Mei 2013). 
http://tieqhaagustincliq.blogspot.co.id/2013/05/perencanaan-usaha-baru-penempatan-sdm.html 
(Diakses Tanggal 11 Oktober 2016). 

9ErnieTrisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah. loc. cit., 

http://tieqhaagustincliq.blogspot.co.id/2013/05/perencanaan-usaha-baru-penempatan-sdm.html
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akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 
dimasa itu mereka memeras anggur.10 

Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya selalu diawali dengan 

perencanaan yang baik agar dapat diperoleh hasil yang optimal atas pekerjaan 

yang dilakukan tersebut. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang 

dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

ternyata tidak berjalan dalam implementasinya, sehingga tujuan tersebut menjadi 

tidak terwujud. 

Allah swt. Mengajarkan kepada manusia akan pentinnya perencanaan 

dalam firman-Nya Q.S. al-A’raf/7: 54. 

ۡلأ 
 
تي َوٱ َوَٰ َم َٰ لسَّ

 
ي َخلََق ٱ ي َّلَّ

 
م ٱ َّللَّ
 
م ٱ نَّ َربَُّكم ِ

 ٖم ةي ٱأّيَّ تَّ ۡرَض ِفي س ي ا

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan Langit dan 
Bumi dalam enam masa.11 

Allah swt. Sebagai Tuhan yang Maha Pencipta memiliki kapasitas penuh 

untuk menciptakan apapun sesuai kehendak-Nya dengan seketika, termasuk 

dalam menciptakan langit dan bumi. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 

82.  

يۡ  َذآ ٱأَراَد ش َ
ِ
ۥٓ ا هم ََّمآ ٱأۡمرم ن

ِ
ۥ كمن  ا  ) ٨٢ (كمونم فَيَ  ا ٱأن يَقموَل ََلم

Terjemahnya:  

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah 
Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.12 

                                                           

10Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Tahun 

2002 (Cet. Ke-19; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), h. 242. 

11Ibid., h. 158. 

12Ibid., h. 446. 
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Pertanyaannya adalah, mengapa Allah swt. menciptakan langit dan bumi 

dalam enam masa? Padahal Ia kuasa untuk menciptakan langit dan bumi beserta 

isisnya dalam sekejap saja. Allah swt. ingin memeberikan pelajaran kepada 

manusia untuk selalu memiliki perencanaan terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Rasulullah saw. bersabda: 

ْيَطاني 13 َن الش َّ ي َوالَْعَجََلم مي َن اَّللَّ  التَّأأّن ي مي

Artinya:  

Ketenangan (tidak tergesa-gesa) adalah dari Allah, sedangkan ketergesa-
gesaan adalah dari syetan. 

Rasulullah saw. sendiri telah banyak memberikan contoh tentang 

pentingnya melakukan sebuah perencanaan guna tercapainya keberhasilan 

terhadap agenda-agenda yang ditargetkan. Misalnya adalah pada masa-masa awal 

dakwah beliau, tepatnya pada tahun kelima kenabian. Rasulullah saw. melakukan 

persiapan dan perencanaan yang matang agar beliau tetap dapat bertemu dengan 

para sahabatnya tanpa diketahui oleh kaum musyrik Quraisy yang merupakan 

mayoritas pada masa itu dan selalu melakukan penindasan kepada kaum muslimin 

yang minoritas. Rasulullah saw. menjadikan sebuah rumah milik al-Arqam bin 

Abu al-Arqam sebagai tempat pertemuan beliau dengan para sahabatnya. 

Jika diamati secara mendalam, pilihan Nabi tersebut tidak terjadi secara 

kebetulan, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bervisi ke 

depan. Menurut analisis Munir Ghadban, setidaknya ada tiga alasan penting 

pemilihan rumah al-Arqam.14 Pertama, al-Arqam bernaung di bawah suku Bani 

Makhzum yang merupakan musuh tradisional Bani Hasyim. Dengan alasan ini, 

                                                           

13Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Juz IV; Bairut: Dar Ihya’ 

al-Turats al-‘Arabi, t.th.), h. 367. 

14Munir Muhammad Gadlbān, al-Manhaj al-Haraki li al-Sīrah al-Nabawiyah (Cet. V; 

Jordania: Maktabah al-Manar, 1989), h. 47-48. 



6 

 

 
 

akan sulit bagi kaum musyrik membayangkan bahwa Nabi saw. yang datang dari 

suku Bani Hasyim justru menggunakan rumah anggota suku Bani Makhzum. 

Kedua, saat itu usia al-Arqam masih sangat belia, yakni baru berusia 16 tahun, 

sehingga kaum musyrik akan sulit mengerti bagaimana sebuah rumah milik 

seorang anak muda belia akan dijadikan pusat dakwah oleh Nabi. Ketiga, 

keIslaman al-Arqam belum diketahui siapapun kecuali kalangan umat Islam saat 

itu saja.  

Dari gambaran singkat di atas, jelaslah bahwa apa yang dilakukan Nabi 

saw. tidak lahir dari sebuah gagasan yang datang tiba-tiba tanpa perencanaan dan 

pertimbangan yang matang terhadap situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. 

Oleh Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Konsep Perencanaan Dalam al-Qur’an” Karena perlu adanya pengetahuan dan 

pemahaman tentang arti pentingnya perencanaan itu sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pembagian Perencanaan Dalam al-Qur’an? 

2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Perencanaan? 

3. Bagaimana Urgensi Perencanaan Dalam al-Qur’an? 

C. Telaah Pustaka 

Setiap penelitian membutuhkan telaah pustaka dan dianggap sebagai hal 

yang sangat esensial dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas dari fungsinya 

sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi tahsil al-hasil (pengulangan 

penelitian, padahal tidak mempunyai perbedaan). Di samping itu, telaah pustaka 

juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori sebelumnya masih perlu untuk diuji 

ulang atau dikembangkan atau kemungkinan ditemukan teori baru yang dapat 

menjawab tantangan yang dihadapi dalam kajian konsep perencanaan menurut al-
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Qur’an yang begitu kompleks.15 Untuk kepentingan ini, penulis telah melakukan 

telaah pustaka, baik telaah pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, 

maupun telaah pustaka dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab. 

Dari hasil penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan 

banyak kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik 

dalam bentuk buku maupun hasil penelitian, namun dari sekian banyak kajian 

pustaka yang terkait, penulis mencantumkan sebagian yang dianggap relevan dan 

mewakili pustaka-pustaka yang lain, diantaranya: 

1. Skripsi yang berjudul Penerapan Fungsi Perencanaan Untuk 

Meningkatkan Produksi Usaha Mebel (Studi Kasus Pada Usaha Mebel 

Karya Malang) yang disusun oleh Lina Esti Ayuningtyas dari Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009). 

Dalam skripsi ini, Lina Esti Ayuningtyas menguraikan lima bab, yakni: a) 

pendahuluan, b) kajian pustaka, c) metode penelitian, d) paparan dan pembahasan 

data hasil penelitian, serta e) penutup. 

Salah satu pembahasan dalam skripsi ini menjadi salah satu bagian dalam 

penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam skripsi ini, Lina Esti Ayuningtyas 

menjelaskan tentang pentingnya sebuah perencanaan dalam dunia usaha, terutama 

dalam hal produksi yang tentunya tidak akan lepas dari biaya yang tidak sedikit. 

Dengan adanya perencanaan perusahaan dapat mengetahui jumlah yang akan 

diproduksi, apakah terlalu besar atau terlalu rendah. Apabila dalam produksi 

terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan maka akan merugikan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam skripsi ini, Lina Esti Ayuningtyas berusaha menjelaskan tentang 

pentingnya sebuah perencanaan dalam sebuah kegiatan usaha, khususnya dalam 

                                                           

15Husain Insawan dan Laode Abdul Wahab, ed., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Makalah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Kendari: IAIN Kendari Press, 2014), h. 10-11. 
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hal produksi sehingga usaha tersebut dapat mencapai tujuannya dengan efektif 

dan efisien. Lebih lanjut lagi dalam skripsi ini, Lina Esti Ayuningtyas telah 

menjelaskan secara singkat tentang berbagai aspek dalam perencenaan, baik 

pengertian perencanaan, tujuan perencanaan, syarat-syarat perencanaan yang baik, 

tahapan-tahapan perencanaan, serta manfaat dan kelemahan perencanaan, bahkan 

dalam skripsi ini juga telah sedikit menyentuh tentang konsep perencanaan dalam 

al-Qur’an. Hanya saja Lina Esti Ayuningtyas lebih memfokuskan pembahasannya 

pada implementasi atau hasil dari diterapkannya sebuah perencanaan terhadap 

peningkatan efektivitas dan efisiensi sebuah usaha. 

Dengan demikian, skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan karena skripsi ini hanya terbatas pada pembahasan tentang implementasi 

atau hasil dari diterapkannya konsep perencanaan yang baik, sedangkan penelitian 

yang dilakukan lebih difokuskan pada teori-teori atau konsep-konsep 

perencanaan. Konsep-konsep perencanan itu diawali dari kajian teoretis yang 

meliputi pengertian, jenis-jenis, faktor-faktor yang menghambat perencanaan, dan 

urgensi perencanaan. Sedangkan konsep perencanaan dalam al-Qur’an menjadi 

fokus pembahasan dalam penelitian ini. 

2. Skripsi yang berjudul Fungsi Perencanaan Terhadap Iklim Kerja 

Organisasi Madrasah Tsnawiyah Bahrul Mubarak Toronipa Kecamatan 

Soropia Kabupaten Konawe yang disusun oleh Apriansyah Abu Aseng 

dari Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Sultan Qaimuddin Kendari 2010. 

Dalam skripsinya, Apriansyah Abu Aseng mengawali pembahasannya 

dengan melakukan klasifikasi pembahasan dalam lima bab, yakni: a) 

pendahuluan, b) kajian pustaka, c) metode penelitian, d) hasil penelitian, e) 

penutup.  
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Dalam skripsi ini, Apriansyah Abu Aseng menjelaskan tentang beberapa 

aspek dalam perencanaan, yakni definisi perencanaan itu sendiri, kedudukan dan 

fungsi perencanaan, jenis-jenis perencanaan, langkah-langkah perencanaan, sampai 

pada ruang lingkup perencanaan. Hanya saja pembahasan terkait perencanaan dalam 

skripsi ini hanya sebatas pada aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya tanpa 

memberikan contoh-contoh perencanaan, baik contoh perencanaan secara umum 

maupun contoh perencanaan dalam al-Qur’an. Dalam skripsi ini juga, Apriansyah 

Abu Aseng tidak memberikan dalil-dalil perencanaan yang ada dalam al-Qur’an, 

serta tidak menjadikan perencanaan sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yang 

dilakukannya. 

Dengan demikian, skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

karena pembahasan terkait perencanaan dalam skripsi ini hanya terbatas pada definisi 

perencanaan itu sendiri, kedudukan dan fungsi perencanaan, jenis-jenis 

perencanaan, langkah-langkah perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan, 

sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan mencakup pengertian 

perencanaan itu sendiri, jenis-jenis perencanaan, faktor-faktor yang menghambat 

perencanaan, urgensi perencanaan, serta contoh-contoh perencanaan, dan lain-lain. 

Namun, yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah konsep 

perencanaan dalam al-Qur’an. 

3. Skripsi yang berjudul Analisis Perencanaan Rekrutmen Tenaga Kerja 

Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Koperasi Agro Niaga Unit Jabung 

Malang) yang disusun oleh Henni Fatimatuz Zahra dari Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009). 

Dalam skripsi tersebut, Henni Fatimatuz Zahra menguraikan lima bab 

yaitu a) pendahuluan, b) kajian pustaka, c) metode penelitian, d) paparan dan 

pembahasan hasil penelitian, serta e) penutup. 
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Dari kelima pembahasan dalam skripsi ini, Henni Fatimatuz Zahra tidak 

menguraikan sedikitpun terkait perencanaan. Dalam skripsi ini, pembahasannya 

lebih ditekankan kepada pentingnya merekrut sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas sebagai aset pokok dalam organisasi apapun. Sumber daya manusia 

dalam sebuah organisasi merupakan salah satu faktor yang paling penting karena 

sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

rekrutmen tenaga kerja yang tepat sehingga menghasilkan karyawan dengan 

kemampuan maksimal yang nantinya akan sangat menguntungkan organisasi 

secara keseluruhan. 

Dengan demikian, skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan dari segi objek pembahasan dan metode pengumpulan data yang 

digunakan. Dalam skripsi ini, pembahasannya lebih difokuskan kepada 

pentingnya rekrutmen tenaga kerja yang berkualitas, sedangkan dalam penelitian 

yang akan penulis lakukan pembahasannya lebih difokuskan kepada konsep 

perencanaan dalam al-Qur’an. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi, 

sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah menggunakan metode tematik (Maudhu’i) yaitu mengumpulkan ayat-ayat 

al-Qur’an yang mempunyai tema yamg asma.16 Dalam penelitian ini, penulis juga 

menggunakan metode Tahlili untuk dapat melengkapi pembahasan dengan 

memasukan aspek munasabah dari setiap ayat yang dikaji dalam penelitian ini, 

dimana aspek munasabah adalah salah satu bagian dari cara kerja metode Tahlili. 

                                                           

16Metode Maudhu’i adalah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan 

tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji 

secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, 

kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-

dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen yang 

berasal dari al-Qur’an, Hadis, maupun pemikiran rasional. Lihat Nashruddin Baidan, Metodologi 

Penafsiran Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988), h. 151. 
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4. Manajemen Syariah (Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer) yang 

disusun oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 

Manajemen Syariah yang disusun oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn 

merupakan sebuah buku yang diterbitkan di jakarta oleh PT Raja Grafindo. Buku 

ini hadir untuk menjelaskan, bagaimana membentuk sebuah pemerintahan yang 

baik dengan tata kelola yang baik (cleaning good govermance). 

Buku ini terdiri dari 255 halaman yang terdiri dari dua belas bab, yakni: a) 

hubungan manusia dengan Allah, dan perannya di muka Bumi, b) fungsi negara 

dalam Islam, c) tonggak sejarah manajemen dalam negara Islam, d) tugas 

kenegaraan dan pejabat dalam Islam, e) perencanaan strategis dan 

pengorganisasian, f) manajemen sumber daya insani, g) fungsi kepemimpinan 

dalam Islam, h) public relation dalam Islam, i) fungsi pengawasan dalam Islam, j) 

manajemen lokal dalam Islam, k) teori alternatif bagi perilaku manajemen, dan i) 

teori manajemen dalam Islam. 

Dari kedua belas bab tersebut, penulis menyoroti bab kelima, yakni 

perencanaan strategis dan pengorganisasian. Dalam bab V tersebut, Ahmad 

Ibrahim Abu Sinn menguraikan tentang definisi perencanaan dan contoh-contoh 

perencanaan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., baik perencanaan 

strategis periode Mekah maupun perencanaan strategis periode Madinah, 

perencanaan perang, bahkan Ahmad Ibrahim Abu Sinn juga menguraikan tentang 

makna falsafah perencanaan dalam Islam. 

Dalam buku ini, Ahmad Ibrahim Abu Sinn berusaha menjelaskan tentang 

pentingnya sebuah perencanaan dengan menguraikan definisi perencanaan dan 

memberikan contoh-contoh perencanaan yang baik yang telah dicontohkan pada 

zaman Rasulullah saw. Hanya saja, Ahmad Ibrahim Abu Sinn lebih memfokuskan 

pembahasannya dengan mengunggkap bahwa kaum muslimin senantiasa 
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membuat perencanaan atas segala sesuatu yang akan dilakukan dengan saling 

bermusyawarah dan menentukan langkah-langkah terbaik atas persoalan yang 

dihadapi. 

Dengan demikian, sub pembahasan tentang perencanaan strategis dan 

fungsi pengorganisasian dalam buku ini berbeda dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan karena buku ini penekanannya adalah tentang pentingnya 

perencanaan dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan, sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan mencakup berbagai aspek, baik teori atau konsep-

konsep yang berkaitan dengan perencanaan seperti jenis-jenis perencanaan, 

faktor-faktor yang menghambat perencanaan, contoh-contoh perencanaan, urgensi 

perencanaan dan berbagai aspek lainnya. 

Dari uraian di atas, maka bab V  dalam buku ini menjadi salah satu topik 

pembahasan dalam penelitian yang akan penulis lakukan sebagai acuan kajian 

teoretis, sedangkan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah konsep 

perencanaan dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, buku ini berbeda dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan dari aspek pokok bahasannya. 

5. Dasar-Dasar Manajemen yang disusun oleh Erdiyanti. 

Dalam buku tersebut, Erdiyanti membagi pembahasannya dalam delapan 

bab. Bab pertama berbicara tentang pendahuluan. Bab kedua membahas tentang 

keterampilan dan peran manajer. Bab ketiga membahas tentang pemimpin dan 

pengambilan keputusan. Bab keempat menguraikan tentang sejarah 

perkembangan teori manajemen. Bab kelima membahas tentang perencanaan 

(planning). Bab keenam menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian 

(organizing). Bab ketujuh membahas tentang pelaksanaan/penggerakan 

(actuating). Bab kedelapan menguraikan tentang pengawasan (controlling). 
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Dari kedelapan bab tersebut, penulis menyoroti salah satu bab yang sejenis 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni pada bab V tentang perencanaan 

(planning). Dalam bab tersebut, Erdiyanti menguraikan berbagai aspek dalam 

perencanaan seperti pengertian perencanaan, tujuan perencanaan, fungsi dan 

kegunaan perencanaan, langkah-langkah perencanaan, bahkan Erdiyanti juga 

mengutip beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perencanaan, namun 

Erdiyanti hanya mengutip sebagian kecil dari beberapa ayat al-Qur’an yang 

berbicara tentang perencanaan dengan penjelasan yang diberikan relatif singkat 

terhadap ayat-ayat tersebut. 

Dengan demikian, sub pembahasan tentang perencanaan (planning) dalam 

buku ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena dalam buku ini 

tidak dicantumkan tentang contoh-contoh perencanaan, baik contoh-contoh 

perencanaan secara umum maupun contoh-contoh perencanaan dalam al-Qur’an. 

Ayat al-Qur’an tentang perencanaan yang dikutip oleh buku ini juga hanya 

sebagian kecil saja dari beberapa ayat yang berbicara tentang perencanaan dalam 

al-Qur’an, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan berusaha untuk 

mengumpulkan sebanyak-banyaknya ayat apa saja dalam al-Qur’an yang 

berbicara tentang perencanaan kemudian diberikan penjelasan secara lengkap. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah- 

langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya.17 

                                                           

17Wardi Bahtiar, Metodologi Penulisan Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), h. 1. 
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1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research)18 dengan menjadikan bahan pustaka seperti buku, catatan, maupun hasil 

laporan penelitian dari penelitian terdahulu sebagai sumber data, artinya data-data 

yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan dan lain-lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dikaji.19 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan 

induktif. Pendekatan induktif mengandung makna bahwa teori-teori atau temuan-

temuan ilmu pengetahuan dikonfirmasikan dengan ayat-ayat al-Qur’an, atau 

dengan kata lain bahwa pendekatan induktif ini adalah pendekatan dari hilir ke 

hulu. 

3. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data, terbagi 2 yaitu: 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh penulis kepada 

sumbernya langsung atau sumber aslinya. Dikarenakan dalam penelitian ini, 

penulis meneliti tentang konsep perencanaan dalam al-Qur’an, sehingga data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang 

berhubungan dengan topik masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

                                                           

18Taufk Abdullah dan M. Rusli Karu, (ed), Metodologi Penulisan Agama: Sebuah 

Pengantar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. 2. 

19Suharisimi Ari Kunto, Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 236. 
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2) Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah terjemahan dari berbagai ahli 

terjemah al-Qur’an atas ayat-ayat yang berkaitan dengan topik permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

b. Sumber data, terbagi 2 yaitu: 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang berasal secara langsung dari tangan 

pertama. Dalam penelitian kepustakaan, ketika penulis membahas tentang karya 

seseorang atau tokoh, maka dia harus menggunakan karya asli dari tokoh yang 

dimaksud.20 Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah ayat-

ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perencanaan. 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah referensi atau data-data pendukung yang 

diambil dari berbagai sumber yang dipandang relevan untuk dijadikan rujukan. 

Adapun buku-buku atau referensi yang menjadi sumber data sekunder adalah 

diantaranya tafsir al- Mishbah karya M. Quraish Shihab, tafsir al-Kabir karya 

Fakhruddin al-Razi, tafsir al- Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, dan 

lain-lain. 

4. Metode  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Metode Maudhu’i21 

Maudhu’i secara etomoligi berasal dari kata وضع yang memiliki arti 

meletakkan sesuatu,22 menurut al-Jurjany menyatakan bahwa وضع menjadikan 

                                                           

20Masrukhin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), h. 7. 

21Nashruddin Baidan, op. cit. 

22Ahmnad bin Faris bin Zakariya, Abu al-Husain, Mu’jam Muqayis al-Lughoh (Vol 6; 

Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 117. 
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sesuatu lafadz sesuai pemaknaannya,23 adapaun arti dari kata موضوع itu sendiri 

adalah judul, tema atau topik.24 

Arti Maudhu’i yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tafsir yang 

menjelaskan beberapa ayat al-Qur’an mengenai suatu judul atau topik dengan 

memperhatikan tertib turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam ilmu 

pengetahuan yang membahas judul yang sama, sehingga lebih mempermudah dan 

memperjelas masalah, sebab al-Qur’an mengandung berbagai macam tema 

pembahasan.25 

M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa metode Maudhu’i mempunyai dua 

pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur’an dengan 

menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam 

dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, 

sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari 

menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas satu masalah tertentu dari 

berbagai ayat atau surat al-Qur’an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan 

urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat 

tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur’an secara utuh tentang masalah yang 

dibahas tersebut.26 Adapun metode kerja yang digunakan penulis adalah metode 

kerja tafsir tematik (Maudhu’i), yaitu:27 

                                                           

23Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjany, Kitab al-Ta’rif (Beirut: Maktabah al-Bannan, 

1985), h. 273. 

24Lois Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughoh wa al A’lam (Beirut: Dar Masyrik, 1973), h. 1004. 

25Abdul Djalal HA, Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini (Jajarta: Bulan Bintang, 

1991), h. 84-85. 

26M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i Atas pelbagai Persoalan 

Umat (Bandung: Mizan, 1992), h. 74. 

27Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulum al-Qur’an (Cet. Ke-2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2000), h. 194. Terdapat juga dalam H. Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir 

Maudhu’i (Jogjakarta: Pustaka al-Zikra, 2011), h. 45. 
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1) Menentukan tema judul penelitian; 

2) Mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang tema (perencanaan); 

3) Mengklasifikasi atau mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan sub-sub 

tema dengan memperhatikan kronologis tartib al-nuzul; 

4) Menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan menggunakan teknik 

interpretasi yang relevan; 

5) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis, pendapat para ulama, 

pendapat mufassir, serta dengan dalil-dalil lain baik aqliyah maupun 

naqliyah yang relevan dengaan pokok bahasan. 

b. Metode Tahlili28 

Metode Tahlili menurut etimologi yakni jalan atau cara untuk 

menerangkan arti ayat-ayat dan surat dalam mushaf, dengan memaparkan segala 

aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan 

makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan 

kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.29 

Metode Tahlili, adalah metode yang berusaha untuk menerangkan 

arti ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya, berdasarkan urutan-urutan 

ayat atau surat dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, 

hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab 

turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat 

                                                           

28Metode Tahlili ialah metode dalam menjelaskan al-Qur’an dengan memaparkan segala 

aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna 

yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan 

ayat-ayat tersebut. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat dan surat-surat di dalam 

mushaf. Tafsir dengan metode Tahlili tersebut menguraikan berbagai aspek yang terkandung di 

dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang 

turunnya ayat, keterkaitan dengan ayat lain (munasabah), dan pendapat-pendapat yang telah ada 

berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Rasulullah saw., 

sahabat, tabi’in, maupun ahli tafsir lainnya. Lihat Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-

Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 13. 

29‘Abd. al-Hay al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i (Cet. Ke-2; Mesir: 

Maktabat Jumhurriyat, 1977), h. 24. 
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para mufassir terdahulu dan mufassir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang 

pendidikan dan keahliannya. Adapun ciri-ciri metode Tahlili adalah sebagai 

berikut.30 

1) Penafsiran al-Qur’an berdasarkan ayat perayat sesuai dengan urutan 

mushaf. 

2) Penjelasan ayat-ayat al-Qur’an sangat rinci meliputi segala aspek yang 

berkaitan dengan penjelasan makna ayat, dari segi bahasa, munasabah ayat 

dan lain sebagainya. 

3) Luasnya penafsiran tergantung dari luasnya ilmu yang dimiliki para 

mufassir. 

4) Sumber pengambilan boleh jadi dari Tafsir bi al-Ma’tsur, Tafsir bi al-

Ra’yi31, sumber-sumber fiqhi dan lain sebagainya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perencanaan dalam al-Qur’an; 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perencanaan. 

c. Untuk mengetahui urgensi perencanaan dalam al-Qur’an 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

1) Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan wawasan keilmuan di 

masa mendatang; 

2) Sebagai referensi mahasiswa tingkat selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian; 

                                                           

30Abd. Khalid, Kuliah Sejarah Perkembangan Kitab Tafsir (Surabaya: Fak. Ushuluddin, 

2007), h. 104. 

31Ibid., h. 32. 
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3) Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal perencanaan. 

b. Kegunaan praktis 

1) Sebagai syarat penyelesaian studi sekaligus memperluas dan 

memperdalam wawasan penulis tentang perencanaan. 

2) Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah, terkhusus pada prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 

3) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat untuk 

melakukan perencanaan dalam setiap aktivitasnya. 

 




