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BAB III 

PERENCANAAN DALAM AL-QUR’AN 

A. Aspek-Aspek Perencanaan 

Secara ilmiah, perkembangan manajemen baru muncul pada pertengahan 

abad ke-19, yakni pada awal terbentuknya negara industri. Akan tetapi, praktik 

manajemen itu sendiri telah diterapkan sejak munculnya peradaban manusia. 

Sementara dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Sinn bahwa 

kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah swt. 

menurunkan risalah-Nya kepada Rasulullah saw., yakni nabi dan rasul akhir 

zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash al-Qur’an 

dan petunjuk-petunjuk al-Sunnah1 yang berasaskan nilai-nilai kemanusiaan yang 

berkembang di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan maksud kehadiran Islam di 

tengah-tengah umat manusia sebagai pembawa rahmat (rahmatan lil alamin) bagi 

semua makhluk di muka bumi2, sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S. al-

Anbiya/21 : 107. 

نَي َوَمآ َأۡرسَ  لَمِّ ٗة ل ِّلَۡع َٰ َّلا َرۡۡحَ
ِ
َك إ  ) ١٠٧(لۡنَ َٰ

Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam.3 

Kata menajemen sendiri berasal dari bahasa latin manus yang berarti 

tangan dan kata agere yang berarti melakukan. Dua kata tersebut kemudian 

digabungkan menjadi kata kerja managere yang berarti menangani. Kata 

managere diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to 

                                                           

1Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah; Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer, Terj. Dimayuddin Djuwaini (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3-4. 

2Ma’ruf Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 

h. 2. 

3Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 332. 
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manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.4 Kata 

bendanya adalah management5 yang kemudian diadopsi kedalam bahasa 

Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.6 

Konsep manajemen, dalam hal ini perencanaan tidaklah stagnan, akan 

tetapi terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman, itulah 

sebabnya dahulu kita mengenal istilah manajemen tradisional dan sekarang yang 

lebih dikenal adalah istilah manajemen modern. Manajemen di era modern seperti 

sekarang ini, tentu jauh lebih canggih dan lebih komprehensif jika dibandingkan 

dengan manejemen pada zaman dahulu, sebab ditunjang dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi, Jika kita 

mengamati konsep-konsep manajemen, khusunya dalam hal perencanaan, yakni 

sejak mulai diterapkannya praktik perencanaan itu sendiri sampai sekarang, maka 

kita akan menemukan beberapa faktor yang menjadi bagian integral dan tidak 

terpisahkan dari perencanaan itu sendiri, yakni: waktu, biaya, strategi, dan juga 

konsistensi dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

1. Waktu 

Perencanaan tidak bisa dilepaskan dari aspek waktu, yakni terkait kapan 

perencanaan itu akan dilaksanakan. Dalam melakukan perencanaan, sangat perlu 

adanya kejelasan mengenai waktu dimulainya pekerjaan-pekerjaan yang telah 

                                                           

4John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2003), h. 327. Lihat juga Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: 

Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), h. 71. 

5Menurut makna kamus, management berarti tindakan menjalankan atau mengendalikan 

sebuah bisnis atau organisasi. Lihat AS. Hornby and A.P Cowie, Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary: International Student’s Edition (New York: Oxford University Press, 1995), h. 896. 

6Husain Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 4. 
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direncanakan tersebut. Perencanaan yang baik selalu memiliki waktu (schedul) 

yang menjadi acuan waktu pelaksanaan dari tiap-tiap kegiatan yang telah 

direncanakan. Tanpa adanya pengaturan waktu yang terjadwal, maka kinerja pun 

menjadi tidak jelas dan bisa berakibat pada pemborosan waktu dan pemborosan 

penggunaan sumber daya.7 Oleh karena itu, adanya schedul atau pengaturan 

waktu yang jelas dalam perencanaan, merupakan suatu keharusan agar setiap 

pekerjaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan teratur. 

Selain sebagai acuan mengenai kapan perencanaan akan dilaksanakan, 

aspek waktu dalam perencanaan juga terkait dengan bagaimana menggunakan 

waktu secara efektif dan efisien agar tidak ada waktu yang terlewatkan dengan 

sia-sia. Dalam ajaran agama Islam, waktu merupakan sesuatu yang sangat 

berharga yang harus senantiasa diisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. 

Orang-orang yang menyia-menyiakan waktu dan menghabiskannya pada 

perbuatan-perbuatan yang sia-sia adalah orang-orang yang sangat merugi karena 

ia telah kehilangan setiap waktunya yang sebenarnya dapat ia gunakan untuk 

belajar, ibadah, atau beramal shaleh. Waktu merupakan salah satu nikmat terbesar 

yang diberikan oleh Allah swt. kepada setiap hamba-Nya, akan tetapi justru 

banyak manusia yang terlena dan menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya. 

Rasulullah saw. bersabda: 

ُة َوإ حا ِّ ْن إلنااسِّ إلص  َما َكثِّْْيٌ مِّ ْْيِّ  َرإغُ لْفَ نِّْعَمَتانِّ َمْغُبو ٌن فِّ

Artinya: 

Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah 
kesehatan dan waktu luang. 

Waktu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

sehingga dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa Allah swt. akan meminta 

                                                           

7Ma’ruf Abdullah, op. cit., h. 149. 
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pertanggung jawaban dari setiap waktu yang telah diberikan kepada manusia. 

Rasulullah saw. bersabda: 

يَا َمةِّ َحَّتا يُْسأََل  ْيَما أَ رِّهِّ ُعُ ْن عَ ََّل تَُزْوُل قََدَما َعْبٍد يَْوَم إلْقِّ هِّ فِّ  فِّ لْمِّ ْْيَ فْنَاُه َوَعْن عِّ

ْْيَ َأنَْفَقهُ  َبُه َوفِّ ْن َأْيَن إْكتَس َ ِّ مِّ ْْيَ ْن جِّ َوعَ  فََعَل َوَعْن َماِلِّ هِّ فِّ   َأباَْلهُ ْسمِّ

Artinya: 

Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergesar pada hari kiamat 
sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya 
untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana 
dia infakkan dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. 

Di dalam al-Qur’an, ada banyak ayat yang mengisyaratkan tentang 

pentingnya waktu agar senantiasa dimanfaatkan dalam kebaikan-kebaikan dan 

ibadah kepada Allah swt., di antaranya terdapat dalam Q.S. Ali-Imran/3: 190-191. 

ۡلَ 
 
تِّ َوأ َوَٰ َم َٰ لسا

 
نا ِفِّ َخلۡقِّ أ

ِ
َ إ لّنا

 
اۡيلِّ َوأ ل

 
ۡختِّلَ َٰفِّ أ

 
ٓ ۡرضِّ َوأ ُوْ ارِّ َلَ ٖت ل ِّ لَۡب َٰبِّ )يَ َٰ ۡلَ

 
 (١٩٠ِلِّ أ

مۡ  ِّ ٗما َوقُُعوٗدإ َوعَََلٰ ُجنُوِبِّ يَ َٰ َ قِّ َّللا
 
يَن يَۡذُكُروَن أ ِّ َّلا

 
َ  أ ۡلَرۡ ُروَن ِفِّ خَ َتَفكا َوي

 
تِّ َوأ َوَٰ َم َٰ لسا

 
ضِّ لۡقِّ أ

نََك  ۡبَح َٰ اٗل س ُ طِّ َذإ بَ َٰ انَا َما َخلَۡقَت َه َٰ لنا َرب
 
 (١٩١)ارِّ فَقِّنَا عََذإَب أ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) 
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 
sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.8 

Ayat di atas mengingatkan kepada manusia agar senantiasa 

mengintrospeksi diri atas setiap waktu yang telah ia lalui. Bagaimana ia melewati 

siang dan malam yang diberikan Allah swt. kepadanya, apakah telah ia gunakan 

dengan baik atau justru sebaliknya.  

2. Biaya 

Aspek biaya atau aspek keuangan telah menjadai salah satu faktor penting 

yang sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan. Biaya menjadi aspek 

                                                           
8Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 76. 
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yang hampir tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas manusia, baik individu, 

organisasi atau lembaga, semua membutuhkan biaya dalam rangka menyukseskan 

atau mewujudkan apa yang telah direncanakan. Berbicara tentang biaya dalam 

perencanaan, hakikatnya tidak terpisahkan dan saling membutuhkan satu sama 

lain. Suatu perencanaan akan membutuhkan biaya untuk dapat menyukseskan 

perencanaan tersebut, sebaliknya biaya perlu direncanakan dan diatur dengan baik 

agar tidak terjadi pemborosan dan kesia-siaan dalam menggunakan biaya tersebut. 

Dalam ajaran Islam, sikap boros dan berlebih-lebihan merpakan perbuatan yang 

tercela dan orang-orang pemboros itu dikategorikan sebagai saudara syaitan. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra’/17: 27. 

ِۖ َوََكَن أ لش ا  نيِّ طِّ َي َٰ َن أ لش ا ۡخَوَٰ
ِ
رِّيَن ََكنُٓوْإ إ لُۡمَبذ ِّ

 
نا أ

ِ
ۦ َكُفو ُن لِّرَ ۡيَط َٰ إ   ٗرإ ب ِّهِّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.9 

Sebaliknya, dalam ayat yang lain Allah swt. menyatakan bahwa sikap 

tidak boros dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta termasuk 

kedalam perbuatan yang disukai Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. 

al-Furqan/25: 67 

وْإ َوَكَ  َذإٓ َأنَفُقوْإ لَۡم يُۡۡسِّفُوْإ َولَۡم يَۡقُُتُ
ِ
يَن إ ِّ َّلا

 
َ َن َوأ َ قََوإمٗ نۡيَ َذَٰ ب  ) ٦٧ (اِلِّ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-
tengah antara yang demikian.10 

3. Strategi 

Istilah strategi bersal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani. 

Sebagai kata benda, strategi bersal dari kata strategos yang merupakan gabungan 

                                                           

9Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 285. 

10Ibid., h. 366. 
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dari kata stratos (militer) dan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, strategi 

berasal dari kata stratego yang berarti merencanakan (to plan).11 Dewi Puspitasari 

mengatakan bahwa strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan.12 Secara umum strategi dapat 

diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk sampai 

pada tujuan.13  

Strategi merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan sebab 

strategi mendukung dalam pencapaian suatu tujuan yang ingin dicapai dalam 

perencanaan. Strategi yang baik membutuhkan peran banyak orang serta 

membutuhkan kerja sama tim sehingga setiap tujuan yang ditetapkan dapat 

dicapai dengan lebih cepat dan mudah. Tanpa kombinasi kedua hal di atas, 

sehebat apapun strategi yang dibuat, maka tidak akan bisa berjalan dengan 

optimal dan akan berimplikasi pada hasil yang juga tidak maksimal, sebab di 

dalam strategi yang sukses terdapat koordinasi yang baik antara tim kerja. 

Alasan mengapa setiap pekerjaan yang hendak dilakukan perlu 

direncanakan dan dipikirkan secara matang adalah agar bisa diperoleh hasil yang 

maksimal dari pekerjaan tersebut. Untuk itulah, strategi yang baik dan tepat akan 

membantu mewujudkan harapan dalam bentuk hasil yang menggembirakan 

sekaligus memuaskan. Perencanaan dan strategi adalah dua hal yang hampir tidak 

terpisahkan satu sama lain, sebab di dalam perencanaan pasti akan digunakan 

strategi untuk membantu mewujudkan apa yang direncanakan tersebut.  

Jika kita belajar dari perjalanan hidup Rasulullah saw. sejak beliau 

diangkat menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya, kita akan menemukan bahwa 

betapa beliau adalah seorang ahli strategi. Beliau selalu mampu menganalisa dan 

                                                           

11Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 3. 

12Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu (Yogyakarta: Familia, 2012), h. 11. 

13Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 18. 
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memperhitungkan potensi dan kelemahan yang dimiliki, sehingga beliau 

merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang ada dan 

menutupi kekurangan.  

Adapun isyarat mengenai strategi dalam al-Qur’an, misalnya terdapat 

dalam kisah mengenai perjalanan hijrah Rasulullah saw. dan para sahabatnya dari 

Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini dilatar belakangi oleh penindasan dan 

penganiyayaan yang semakin hebat dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum 

muslimin yang merupakan minoritas di Mekah. Dalam perjalanan hijrah tersebut, 

Rasulullah saw. melakukan stretegi yang sangat baik guna menghindari 

penangkapan yang akan dilakukan oleh kaum Quraisy yang berniat membunuh 

beliau. Adapun strategi tersebut adalah beliau memerintahkan kepada Ali bin bi 

Thalib untuk tidur di tempat pembaringan beliau sambil mengenakan selimut yang 

biasa beliau pakai. 

Sementara itu, pemuda-pemuda terpilih dari kalangan suku Quraisy telah 

mengepung dan mengintai tempat pembaringan Rasulullah saw. dari celah-celah 

dinding, mereka yakin bahwa Rasulullah saw. masih tertidur nyenyak di dalam 

rumah yang mereka kepung tersebut. Beberapa saat kemudian, Rasulullah saw. 

keluar dan mengambil segenggam pasir lalu ditaburkan ke arah para pemuda yang 

sedang mengepung rumah beliau tersebut. Tidak ada seorangpun dari mereka 

yang mengetahui bahwa beliau telah keluar dari rumah, saat itu Rasulullah saw. 

membaca Q.S. Yasin/36: 9. 

إ فَ  ۡن َخلۡفِّهِّۡم َسد ٗ إ َومِّ ۡم َسد ٗ هيِّ ۢن بنَۡيِّ َأيۡدِّ ونَ هُۡم فَهُۡم ََّل َشيۡنَ َٰ أَغۡ َوَجَعلۡنَا مِّ ُ  ) ٩ ( يُۡبِصِّ

Terjemahnya: 

Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka 
dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat 
melihat.14 

Keesokan harinya, para pemuda Quraisy yang mengepung rumah 

Rasulullah saw. kaget karena baru mengetahui bahwa yang mereka intai 

                                                           
14Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 441. 
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semalaman adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah saw. kejadian ini 

diabadikan oleh Allah swt. dalam firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. Al-

Anfal/8: 30. 

ُتوَك َأۡو يَۡقُتلُوكَ  يَن َكَفُروْإ لُِّيثۡبِّ ِّ َّلا
 
ۡذ يَۡمُكُر بَِّك أ

ِ
َ ۡو يُۡ  أَ َوإ ِۖ رُِّجوَكَۚ َوي ُ َّللا

 
ُ ۡمُكُروَن َويَۡمُكُر أ َّللا

 
 َوأ

 
 
كِّرِّينَ َخْۡيُ أ  ) ٣٠ (لَۡم َٰ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya 
terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, 
atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan 
tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.15 

4. Konsistensi 

Konsistensi atau konsisten dapat dipahami sebagai sikap teguh dalam 

pendirian, konsekuen, tidak condong atau menyeleweng ke kiri atau ke kanan dan 

tetap berjalan pada garis lurus yang telah diyakini kebenarannya.16 Konsisten 

adalah teguh dan konsekuen dalam menjalankan apa yang telah direncanakan 

dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sikap konsekuen dalam 

menjalankan apa yang telah direncanakan menunjukan bahwa yang bersangkutan 

memiliki sikap disiplin, serius dan tidak main-main.17 Dalam konteks 

perencanaan, konsisten dapat pula dimaknai dengan sikap teguh pada pendirian 

terhadap apa-apa yang telah direncanakan, tidak mudah berubah, dan selalu 

berusaha menjalankan apa yang telah direncanakan semaksimal mungkin. Adapun 

dalil mengenai sikap konsisten atau istiqomah dalam al-Qur’an terdapat dalam 

salah satu firman Allah swt. yaitu Q.S. Hud/11: 112. 

ا  ن
ِ
ۡرَت َوَمن ََتَب َمَعَك َوََّل تَۡطَغۡوْإَۚ إ ٓ ُأمِّ ۡم مََكَ َتقِّ س ۡ

 
 )١١٢ (ْير ۡعَملُوَن بَصِّ َما تَ بِّ ُهۥ فَأ

                                                           

15Ibid., h, 181.  

16Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1997), h. 284. 

17Muhammad Harfin Zuhudi, “Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim” Jurnal 

RELIGIA. Vol. 14, No. 1 (April 2011), h. 115. 
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Terjemahnya: 

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan 
kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah 
kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.18 

Melakukan perencanaan dengan konsisten merupakan hal yang harus 

dilakukan agar target yang hendak dicapai dalam perencanaan dapat diwujudkan 

dengan baik. Suatu perencanaan yang baik jika tidak diikuti dengan konsistensi 

dalam pelaksanaannya, maka perencanaan tersebut tidak memberikan hasil yang 

baik. Oleh karena itu, kegagalan yang dialami seseorang dalam mencapai target 

yang ia inginkan, sangat mungkin disebabkan karena ia tidak konsisten dalam 

menjalankan apa yang telah ia rencanakan. Artinya bahwa, kesusksesan dalam 

perencanaan sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan perencanaan 

tersebut. 

B. Pembagian Perencanan dalam Al-Qur’an 

1. Perencanaan ditinjau dari segi pentingnya 

a. Perencanaan strategis 

1) Contoh perencanaan strategis dalam aspek perang 

ََبطِّ  ِّ ن ر  ٖة َومِّ ن قُوا َتَطۡعُُت م ِّ س ۡ
 
ا أ وْإ لَهُم ما لَۡخيۡ َوَأعِّدُّ

 
بُ تُ لِّ أ ۦ عَدُ ۡرهِّ ُُكۡ وَن بِّهِّ ِّ َوعَُدوا َّللا

 
وا أ

ُ يَۡعلَُمهُۡمَۚ وَ  َّللا
 
ۡم ََّل تَۡعلَُموَِنُُم أ ِّ ن ُدوِنِّ ن َشۡ تُنفِّقُ  َماَوَءإَخرِّيَن مِّ ِّ يُوَ وْإ مِّ َّللا

 
فا ٖء ِفِّ َسبِّيلِّ أ

لَۡيُُكۡ َوَأنُُتۡ ََّل تُۡظلَُمونَ 
ِ
 ) ٦٠ (إ

Terjemahnya: 

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 
persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang 
orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 
mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan 
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). 
(Q.S. al-Anfal/8: 60).19 

                                                           

18Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 235. 

19Ibid., h. 185. 
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a) Munasabah20 ayat 

Ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah 

menyepakati perjanjian damai dengan kaum muslimin, tetapi mereka 

mengkhianati janji tersebut dengan memberikan bantuan dan bekerja sama dengan 

kaum musyrikin yang ingin mengahancurkan kaum muslimin. Dalam ayat 

sebelumnya, disebutkan bila pihak lain tidak setia terhadap perjanjian, maka 

hendaknya perjanjian itu dibatalkan atau dikembalikan kepada mereka dengan 

jujur.21 

Pada ayat sebelumnya yakni Q.S. al-Anfal/8: 59, Allah swt. berfirman: 

ُۡم ََّل يُۡعجِّ  ِنا
ِ
َبُقٓوْإَۚ إ يَن َكَفُروْإ س َ ِّ َّلا

 
َسََبا أ  ) ٥٩ (ونَ زُ َوََّل ََيۡ

Terjemahnya: 

Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat 
lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan 
(Allah).22 

Apabila dibaca secara sepintas, ayat tersebut di atas dapat menimbulkan 

kesan pada umat Islam bahwa tidak perlu ada persiapan untuk menghadapi musuh 

sebab sudah ada jaminan dari Allah swt. bahwa orang-orang kafir atau musuh-

musuh Islam tidak akan dapat lolos dari kekuasaan Allah swt. Namun ayat ini 

(Q.S. al-Anfal/8: 60), menghapus anggapan tersebut, karena secara tegas ayat ini 

                                                           

20Munasabah adalah ilmu yang menerangkan korelasi atau hubungan antara satu ayat 

dengan ayat yang lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain, baik sebelumnya maupun 

setelahnya. Tentang adanya hubungan tersebut, maka dapat diperhatikan lebih jelas bahwa ayat 

atau surat yang terputus-putus tanpa adanya ayat penghubung atau pengikat, mempunyai 

munasabah atau persesuaian antara yang satu dengan yang lain. Lihat Ahmad Rofi’i dan Ahmad 

Syadlaly, Ulumul Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 168. 

21Sebagai mana terdapat dalam Q.S. al-Anfal/8: 58. 

 َ َّللا
 
نا أ

ِ
ۡم عَََلٰ َسَوإٍٓءَۚ إ لَْۡيِّ

ِ
ۡذ إ نۢبِّ

 
يَانَٗة فَأ ن قَۡوٍم خِّ افَنا مِّ ا ََتَ ما

ِ
لۡ َُيِّ ََّل  َوإ

 
 َخآئِّنِّنَي بُّ أ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka 

kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.  

22Departemen Agama Republik Indonesia, loc. it. 
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mengingatkan kepada kaum muslimin agar mempersiapkan apa saja yang mampu 

disiapkan dari kekuatan mereka untuk menghadapi musuh.23 

Ayat ini (Q.S. al-Anfal/8: 60) memerintahkan kaum muslimin agar 

mempersiapkan diri semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan dan 

kemampuan yang mereka miliki, sebab jika tidak maka akan berakibat pada 

kehancuran dan kebinasaan. 

b) Tafsir surat al-Anfal/8: 60 

Dalam teori mengenai perencanaan strategis dijelaskan bahwa 

perencanaan strategis merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dengan memperhitungkan sumber daya, peluang, kendala, dan tantangan. Aspek 

sumber daya menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dan 

perhitungkan dalam perencanaan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Dalam ayat di atas (Q.S. al-Anfal/8: 60), disebutkan bahwa  تََطۡعُُت س ۡ
 
ا أ وْإ لَهُم ما َوَأعِّدُّ

ةٖ  ن قُوا  yakni kaum muslimin diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan apa ,م ِّ

saja yang disanggupi untuk menghadapi musuh. Persiapan yang dimaksudkan 

dalam ayat ini (Q.S. al-Anfal/8: 60) adalah persiapan sumber daya dalam bentuk 

apa saja yang dapat digunakan dan menunjang bagi kesuksesan perencanaan 

strategis yang dilakukan. 

Kata al-quwwah dalam ayat di atas (Q.S. al-Anfal/8: 60) berarti kekuatan, 

dapat dimaknai dengan sumber daya itu sendiri karena memang sumber daya 

adalah kekuatan yang harus dimiliki dan dipersiapkan dengan baik dalam 

melakukan perencanaan strategis, khususnya dalam hal peperangan. Sumber daya 

yang dimaksudkan dalam hal ini adalah meliputi berbagai aspek seperti, aspek 

sumber daya manusia, aspek ekonomi atau finansial, aspek persenjataan, dan lain-

lain.  

                                                           

23M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 486. 
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Kata al-quwwah menurut al-Razi, mempunyai empat makna. Pertama, 

berarti jenis-jenis senjata. Kedua, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. 

Menafsirkan kata al-quwwah dengan panah dan keterampilan memanah, (ala inna 

al-quwwah al-ramyu, beliau menyebutkan tiga kali).24 Ketiga, sebagaian 

mengartikan al-quwwah dengan “benteng” (al-hushum). Keempat, sebagian 

penulis kamus mengatakan bahwa kata ini bersifat umum, yakni mencakup semua 

kekuatan yang dapat digunakan untuk menghadapi musuh, dan sabda Rasulullah 

saw. di atas (ala inna al-quwwah al-ramyu), tidak terbatas pada memanah saja.25 

Dari penafsiran kata al-quwwah di atas, dapat dipahami bahwa ada 

beberapa bentuk sumber daya atau kekuatan yang harus disiapkan dalam 

peperangan menghadapi musuh, di antaranya adalah: 

(1) Panah 

Pasukan pemanah memiliki keunggulan strategis yang bisa mempengaruhi 

ketentuan akhir dari sebuah peperangan. Sejarah mencatat bahwa kekalahan kaum 

muslimin dalam perang Uhud antara lain disebabkan karena pasukan pemanah 

yang disiapkan Rasulullah saw. di pinggiran bukit Uhud meninggalkan posisi 

mereka untuk berebut mengambil harta ghanimah atau harta rampasan perang. 

Artinya bahwa kemampuan memanah merupakan kemampuan yang sangat 

penting dalam peperangan dizaman Rasulullah saw. Oleh karena itu, keterampilan 

memanah memberi sumbangsih yang sangat besar terhadap kaum muslimin dalam 

meraih kemenangan di medan peperangan. 

                                                           

24Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut: 

Dar al-Turast al-‘Arabi, t.th.), h. 112. 

25Fakhruddin al-Razi, al-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 

132. 
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Dalam sejarah, kepiawaian memanah dipercaya menjadi kunci 

kemenangan pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika 

berjuang merebut Konstantinopel pada abad ke-14. Dalam operasi penaklukan itu, 

pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih terlebih dahulu berenang mengarungi selat 

Bosphorus, lantas berkuda sambil melepas ribuan anak panah untuk mengobrak-

abrik pasukan musuh yang berujung pada kemenangan kaum muslimin dan 

berhasil merebut Konstantinopel. Oleh karena itu, panah merupakan senjata yang 

memiliki kekuatan sangat besar dalam peperangan pada zaman dahulu. Panah 

disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah saw., antara lain: 

وإ لَهُْم  َة َوَأعِّدُّ نا إلُْقوا
ِ
ْمُى َأََّل إ َة إلرا نا إلُْقوا

ِ
ْمُى َأََّل إ َة إلرا نا إلُْقوا

ِ
ٍة َأََّل إ ْن قُوا َتَطْعُُتْ مِّ َما إس ْ

ْمىُ   26إلرا

Artinya: 

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. 
Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, 
sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya 
kekuatan itu adalah memanah. 

ْن َأْن تَْرَكُبوإ27 ْن تَْرُموإ َخْْيٌ مِّ
ِ
 إْرُموإ َوإْرَكُبوإ َوإ

Artinya: 

Memanah dan berkudalah, dan kalian memanah lebih aku sukai dari pada 
berkuda. 

 

ْمَي ُُثا تََرَكُه فَلَيَْس منا َأو فقد عىص َ إلرا  28َمْن عَِلِّ

Artinya: 

                                                           

26Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Isyhaq ibn Basyir ibn Syaddad as-Sijistani, 

Sunan Abu Dawud (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.), h. 13. 

27Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaibani, 

Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal (t. tp., t.p., 2001), h. 573. 

28Imam An-Nawawi, Riyadh al-Shalihin (Beirut: Dar ibn Katsir al-Thaba’ah, 2007), h. 

371. Terdapat jug dalam Ibnu Hajar al-Qaslani, Fathul Bari Syarah Shahih al-Bhukari (Beirut: Dar 

al-Ma’rifah, t.th.), h. 91. 
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Tidak termasuk dari golongan kami siapa saja yang mengetahui ilmu 
memanah namun ia meninggalkannya. 

 
(2) Pedang 

Pedang merupakan salah satu senjata perang terbaik yang selalu digunakan 

dalam peperangan zaman dahulu. Bahkan Rasulullah saw. memiliki beberapa 

koleksi pedang yang selalu beliau gunakan dalam peperangan. Salah satu pedang 

Rasulullah saw. yang terkenal dan digunakan dalam perang Uhud adalah pedang 

Al-Adb. Pedang ini sekarang berada di Masjid Husain, Kairo-Mesir.29 Adapun 

hadis yang menyebutkan tentang pedang misalnya dalam salah satu hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Bhukari, Rasulullah saw. bersabda: 

ثَ  ْۡحَنِّ بْنِّ َحدا َْي ْبنِّ َعْبدِّ إلرا ْبَرإهِّ
ِ
ُشونِّ َعْن َصالِّحِّ ْبنِّ إ ثَنَا يُوُسُف ْبُن إلَْماجِّ ٌد َحدا نَا ُمَسدا

هِّ قَالَ  ِّ يِنِّ َوَعْن  َعْوٍف َعْن َأبِّيهِّ َعْن َجد  ف ِّ يَْوَم بَْدٍر فَنََظْرُت َعْن يَمِّ ٌف ِفِّ إلصا بَيْنَا َأََن َوإقِّ

َذإ َأََن 
ِ
اِلِّ فَا َ ّْنَُما ِشِّ نَاُِنَُما تََمنايُْت َأْن َأُكوَن بنَْيَ َأْضلََع مِّ يثٍَة َأس ْ ْن إْلَنَْصارِّ َحدِّ بُِّغاَلَمنْيِّ مِّ

لَْيهِّ ََي إْبَن َأِخِّ 
ِ
ٍل قُلُْت نََعْم َما َحاَجُتَك إ فََغَمَزِنِّ َأَحُدُُهَا فََقاَل ََي َع ِّ َهْل تَْعرُِّف َأََب ََجْ

 َ اُه ي ُت َأن ْ ْ َرَأيُْتُه ََّل قَاَل ُأْخِبِّ هِّ لَِئِّ ي نَْفِسِّ بَِّيدِّ ِّ َ َوإَّلا ُ عَلَْيهِّ َوَسِلا ِّ َصَلا إَّللا ُسبُّ َرُسوَل إَّللا

َ فََغَمَزِنِّ إْلَٓخُر فََقاَل ِلِّ  ِلِّ َ ْبُت َّلِّ ناا فَتََعجا ُل مِّ ي َسَوإَدُه َحَّتا يَُموَت إْلَْْعَ ُق َسَوإدِّ يَُفارِّ

ثْلَهَا فََِلْ َأنَْشْب َأْن  ُبُُكَا مِّ نا َهَذإ َصاحِّ
ِ
ٍل ََيُوُل ِفِّ إلنااسِّ قُلُْت َأََّل إ ََل َأِبِّ ََجْ

ِ
نََظْرُت إ

ِّ َصَلا  ََل َرُسولِّ إَّللا
ِ
فَا إ ََبُه َحَّتا قَتاََلُه ُُثا إنَِْصَ َما فَََضَ ْيَفْْيِّ ي َسأَلُْتَماِنِّ فَابَْتَدَرإُه بِّس َ ِّ ُ إَّلا  إَّللا

إهُ  َ فَأَْخَِبَ ّْنَُما َأََن قَتَلُْتُه فََقاَل َهْل َمَسْحُتَما  عَلَْيهِّ َوَسِلا ٍد مِّ فََقاَل َأيُُُّكَا قَتَََلُ قَاَل ُُكُّ َوإحِّ

و ْبنِّ إلَْجُمو  رِّ مَُكَ قَتَََلُ َسلَُبُه لُِّمَعاذِّ ْبنِّ َعْ َ ْيَفنْيِّ فََقاَل لِكِّ ْيَفْيُُكَا قَاََّل ََّل فَنََظَر ِفِّ إلس ا حِّ س َ

و ْبنِّ إجلَُموحِّ َوََكََن ُمَعاَذ ْبَن َعْفرَ  رِّ  30إَء َوُمَعاَذ ْبَن َعْ

Terjemahnya: 

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yusuf bin 
Al Majisyun dari Shalih bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf dari 
bapaknya dari kakeknya berkata; "Ketika aku berada di barisan pasukan pada 

                                                           

29Rhodesyup1, 9 Pedang Nabi Muhammad Saw Beserta Nama-Namanya (Diposting 

tanggal 18 Agustus 2009). https://rhodesyup1.wordpress.com/2009/08/9-pedang-nabi-muhammad-

saw-beserta-nama namanya/ (Diakses tanggal 24 Juli 2017). 

30Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (t. tp., Dar Tauqi 

al-Najah, t. th.), h. 91. 

https://rhodesyup1.wordpress.com/2009/08/9-pedang-nabi-muhammad-saw-beserta-nama%20namanya/
https://rhodesyup1.wordpress.com/2009/08/9-pedang-nabi-muhammad-saw-beserta-nama%20namanya/
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perang Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku ternyata nampak ada dua 
orang anak dari Kaum Anshar yang masih sangat muda dan aku berharap 
berada di antara tulang rusuk keduanya. Salah seorang darinya mengerdipkan 
matanya kepadaku seraya berkata; "Wahai paman, apakah paman mengenal 
Abu Jahal?". Aku jawab; "Ya. Tapi apa kepentinganmu dengannya wahai 
anak saudaraku?". Dia berkata; "Aku mendapat kabar bahwa dia menghina 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Dan demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, seandainya aku melihatnya pasti tidak akan berpisah jasadku 
dengan jasadnya sampai siapa di antara kami yang menemui ajalnya lebih 
dahulu ". Aku menjadi kagum dengan keberaniannya. Lalu anak yang satunya 
lagi mengerdipkan matanya kepadaku lalu berkata kepadaku seperti yang 
dikatakan saudaranya tadi. Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal 
bolak-balik di tengah-tengan pasukan, lalu kukatakan kepada kedua anak tadi; 
"Itu dia orang yang tadi kalian tanyakan kepadaku?" Maka keduanya bersigap 
menyerbu dengan menghunus pedang masing-masing lalu keduanya menebas 
Abu Jahal hingga tewas. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dan mengabarkannya, maka Beliau bertanya; 
"Siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya?". Maka masing-masing 
dari keduanya menjawab; "Akulah yang membunuhnya". Beliau bertanya 
lagi; "Apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian?". Keduanya 
menjawab; "Belum". Maka Beliau melihat pedang keduanya lalu berkata: 
"Kalau begitu, kalian berdua yang telah membunuhnya dan salabnya (harta 
benda yang melekat pada tubuh musuh saat dibunuh) untuk Mu'adz bin 'Amru 
bin Al Jamuh". Kedua anak itu namanya Mu'adz bin 'Afra' dan Mu'adz bin 
'Amru bin Al Jamuh".  

 
(3) Tombak  

Tombak juga merupakan salah satu jenis senjata yang sering digunakan 

dalam peperangan pada zaman Rasulullah saw. Adapun hadis yang menunjukan 

penggunaan tombak dalam peperangan salah satunya terdapat dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Bhukari, Rasulullah saw. bersabda: 

ْسَ 
ِ
ثَِنِّ ُعَبْيُد ْبُن إ بَْْيُ َحدا َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة َعْن َأبِّيهِّ قَاَل قَاَل إلزُّ ثَنَا َأبُو ُأَساَمَة َعْن هِّ يَل َحدا  اعِّ

َّلا َعْينَاُه َوُهَو يُْكَن 
ِ
نُْه إ ٌج ََّل يَُرى مِّ يدِّ ْبنِّ إلَْعاصِّ َوُهَو ُمَدجا  لَقِّيُت يَْوَم بَْدٍر ُعَبْيَدَة ْبَن َسعِّ

ةِّ فََطَعْنُتُه ِفِّ َعْينِّهِّ فََماَت  َأبُو َذإتِّ إْلَكرِّشِّ فََقالَ  لَْعََنَ َأََن َأبُو َذإتِّ إْلَكرِّشِّ فََحَملُْت عَلَْيهِّ َبِّ

أُْت فَََكَن إلَْجهَْد َأْن  بَْْيَ قَاَل لََقْد َوَضْعُت رِّْجِلِّ عَلَْيهِّ ُُثا تََمطا ُت َأنا إلزُّ ْ َشاٌم فَأُْخِبِّ قَاَل هِّ

َ فَأَْعَطاُه نََزْعُُتَا َوقَْد إنْثََن َطَرفَ  ُ عَلَْيهِّ َوَسِلا ِّ َصَلا إَّللا َها َرُسوُل إَّللا َيا
ِ
اَها قَاَل ُعْرَوُة فََسأََِلُ إ

ا َ َأَخَذَها ُُثا َطلَََبَا َأبُو بَْكٍر فَأَْعَطاُه فَلَما ُ عَلَْيهِّ َوَسِلا ِّ َصَلا إَّللا ا قُبَِّض َرُسوُل إَّللا قُبَِّض  فَلَما

نُْه فَأَْعَطاُه َأبُو بَْكٍر َسأَلَهَ ُر َأَخَذَها ُُثا َطلَََبَا ُعثَْماُن مِّ ا قُبَِّض ُعَ َها فَلَما َيا
ِ
ُر فَأَْعَطاُه إ ُه ُعَ َيا

ِ
ا إ
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ْنَدهُ  بَْْيِّ فَََكنَْت عِّ ِّ ْبُن إلزُّ ْنَد أٓلِّ عَِلِّ ٍ فََطلَََبَا َعْبُد إَّللا ا قُتَِّل ُعثَْماُن َوقََعْت عِّ َها فَلَما َيا
ِ
 َحَّتا إ

 31لَ قُتِّ 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam bin "urwah dari bapaknya berkata, Az Zubair 
berkata; "Pada peperangan Badar aku berhadapan dengan 'Ubaidah bin Sa'id 
bin Al 'Ash yang saat itu tubuhnya ditutupi dengan perlengkapan perang 
sehingga tidak terlihat dari tubuhnya melainkan kedua matanya. Dia biasa 
dipanggil dengan Abu Dzat Al Karisy. Aku menyerangnya dengan tombak 
lalu aku tusuk salah satu matanya hingga tewas. Hisyam berkata, aku pernah 
dikabarkan bahwa Az Zubair berkata; "Aku meletakkan kakiku pada 
badannya kemudian aku bentangkan. Sungguh sulit baginya untuk mencabut 
tombak itu karena ujungnya sudah bengkok". 'Urwah berkata; "Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta tombak itu darinya lalu dia 
memberikannya. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal 
dunia tombak itu diambilnya kembali. Kemudian Abu Bakr mencarinya dan 
dia memberikan kepadanya. Tatkala Abu Bakr telah meninggal dunia, 'Umar 
meminta kepadanya lalu dia memberikannya kepada 'Umar. Dan setelah 
'Umar meninggal dunia, tombak itu kembali diambilnya. Kemudian 'Utsman 
mencarinya darinya lalu dia memberikannya kepada 'Utsman. Setelah 'utsman 
terbunuh, tombak itu tersimpan pada keluarga 'Ali lalu Abdullah bin Az 
Zubair mengambilnya. Dan tombak itu terus bersamanya hingga Abdullah bin 
Az Zubair terbunuh". 

(4) Kuda 

Kuda merupakan kendaraan sekaligus alat perang yang sangat canggih 

pada masa Rasulullah saw. Kuda menjadi kendaraan perang yang sangat strategis 

pada masa itu karena kuda dapat berlari dengan kencang ke arah musuh sesuai 

kehendak yang menungganginya. Dalam sejarah, kaum muslimin dikenal 

memiliki kekuatan pasukan berkuda yang sangat hebat dan telah menjadi kunci 

kemenangan kaum muslimin dalam berbagai pertempuran.32 Itulah alasan 

mengapa kuda disebutkan secara spesifik, yakni  َِيخل
-dalam ayat di atas (Q.S. al ٱۡلخ

Anfal/8: 60), karena memang kuda adalah kendaran dan juga alat perang terbaik 

pada masa itu. Kuda sebagai alat perang disebutkan dalam firman Allah swt. Q.S. 

al-‘Adiyat/100: 1. 

                                                           

31Ibid., h. 81. 

32Dunia Islam, Kehebatan Pasukan Kavaleri Islam (Diposting tanggal 20 Mei 2009) 

http://m.republika.co.id/berita/shortlink/51298 (Diakses tanggal 25 Juli 2017). 

http://m.republika.co.id/berita/shortlink/51298
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يَ َٰتِّ َضۡبٗحا دِّ لَۡع َٰ
 
  َوأ

Terjemahnya: 

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.33 

Dalam hadis juga banyak menyebutkan tentang kuda perang, di antaranya: 

ُد ْبُن َحْفصِّ ْبنِّ  ِنِّ َأْۡحَ ثَ  َأْخَِبَ ثَِنِّ َأِبِّ قَاَل: َحدا ُْي ْبُن َطهَْمانَ َعْبدِّ هللاِّ قَاَل: َحدا ْبَرإهِّ
ِ
 ,ِنِّ إ

يدِّ ْبنِّ َأِبِّ َعروَ عَ  ََل َرُسولِّ هللاِّ  ,َعْن قَتَاَدةَ  ,ةَ ْن َسعِّ
ِ
ٌء َأَحبُّ إ َعْن َأنٍَس قَاَل: لَْم يَُكْن َشْ

َن إ َ بَْعَد إلن َِّساءِّ مِّ  34 لَْخْيلِّ َصَلا هللُا عَلَْيهِّ َوَسِلا

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Hafsh  bin ‘Abdillah berkata; 
telah menceritakan kepadaku ayahku berkata; telah menceritakan kepadaku 
Ibrahim bin Thahman dari Sa'id bin Abu 'Urwah dari Qatadah dari Anas ia 
berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam setelah isteri kecuali kuda perang." 
 

ِّ َهَذإ َخْْيٌ  َي ِفِّ إلَْجناةِّ ََي َعْبَد إَّللا ِّ نُودِّ  35َمْن َأنَْفَق َزْوَجنْيِّ ِفِّ َسبِّيلِّ إَّللا

Artinya: 

Barangsiapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk membela agama 
Allah (fi sabilillah), maka ia akan dipanggil kelak di dalam surga, 'Wahai 
hamba Allah! Inilah pahala kebaikanmu. 
 

وَها إْلَْوََترَ  ُ وَها َوََّل تَُقّل ِّ ُ ْيَا َوَأْكَفالِّهَا َوقَّل ِّ ُطوإ إلَْخْيَل َوإْمَسُحوإ بِّنََوإصِّ  36َوإْرتَبِّ

Artinya: 

Ikatlah kuda perang dan usaplah ubun-ubunnya dan pahanya, siapkanlah ia 
dan gunakanlah untuk kebaikan.  

Dalam konteks masa kini, tentu senjata-senjata yang digunakan dalam 

perang tidak lagi harus bergantung pada pemaknaan secara tekstual hadis-hadis di 

atas mengenai panah, pedang, tombak, dan kuda, akan tetapi senjata yang 

                                                           

33Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 600. 

34Abu ‘Abdirrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali al-Khurasani An-Nasa’i, al-Sunan al-

Kubra (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 313. 

35Malik ibn Anas ibn Malik ibn ‘Amr al-Asbahi al-Madani, Muwatha al-Imam Malik 

(Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1985), h. 469. 

36Abu ‘Abdirrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali al-Khurasani An-Nasa’i, op. cit., h. 314. 
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digunakan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kemajuan zaman. Kata  ٖة ن قُوا تََطۡعُُت م ِّ س ۡ
 
ا أ وْإ لَهُم ما  dapat dipahami dengan kekuatan َوَأعِّدُّ

apa saja yang dapat dipersiapkan, baik berupa kekuatan akal, badan, dan berbagai 

persenjataan yang dapat digunakan untuk menghadapi musuh. 

Selain jenis-jenis senjata yang disebutkan di atas, sumber daya atau 

kekuatan lain yang juga sangat penting dan harus dipersiapkan dalam 

mengantisipasi terjadinya peperangan adalah: 

(a) Kekuatan finansial 

Untuk mempersiapkan kekuatan yang besar dalam menghadapi 

pertempuran, akan sangat dibutuhkan banyak biaya yang dapat digunakan untuk 

pengadaan senjata, peralatan tempur yang canggih, logistik, serta biaya-biaya lain 

untuk menunjang kekuatan tempur yang dimiliki. Suatu pasukan tempur yan tidak 

didukung dengan kekuatan pendanaan yang memadai akan mengalami berbagai 

kegagalan, dan dapat dipastikan bahwa kekutan yang dimilikipun pasti akan 

cenderung lemah sebab tidak memiliki dana untuk membeli peralatan-peralatan 

perang yang canggih. Masalah finansial sesungguhnya merupakan bagian vital 

dalam setiap perjuangan yang dilakukan karena merupakan salah satu sumber 

kekuatan terbesar. Risalah dakwah tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa 

adanya bantuan logistik dan dana yang kuat, lebih-lebih ketika sedang 

mempersiapkan kekuatan dalam rangka menghadapi kekuatan musuh, mutlak 

memerlukan kekuatan finansial yang besar.37 Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-

Taubah/9: 41. 

لُُِّكۡ  َِّۚ َذَٰ َّللا
 
ُُكۡ ِفِّ َسبِّيلِّ أ لُُِّكۡ َوَأنُفسِّ هُِّدوْإ بِّأَۡمَوَٰ ن كُ ْۡير لا خَ  َوَج َٰ

ِ
 ) ٤١ (نُُتۡ تَۡعلَُمونَ ُُكۡ إ

Terjemahnya: 

                                                           

37Dakwahtuna.com, Kekuatan Finansial Bagian Ke-4 (Diposting tanggal 2 Februari 2010) 

https://www.dakwahtuna.com/2010/02/03/5494/kekuatan-finansial-quwwatul-maal-bagian-ke-

4/amp/ 
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dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian 
itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.38 

ۦ ُُثا  ِّ ِّ َوَرُسوِلِّ َّللا
 
يَن َءإَمنُوْإ بِّأ ِّ َّلا

 
نُوَن أ لُۡمۡؤمِّ

 
اَما أ ن

ِ
َ  إ لِّهِّۡم وَ ََتبُوْإ َوَج َٰ ۡم يَۡر ل هِّۡم ِفِّ َهُدوْإ بِّأَۡمَوَٰ َأنُفسِّ

قُونَ  دِّ لصا َٰ
 
ٓئَِّك ُُهُ أ َِّۚ ُأْولَ َٰ َّللا

 
 ) ١٥ (َسبِّيلِّ أ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak 
ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada 
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S. al-Hujurat/ 49: 
15)39 

Rasulullah saw. bersabda: 

نَتُُِّكْ 40 ُُكْ َوَألْسِّ ُدوإ إلُْمْْشِّكِّنَي بِّأَْمَوإلُُِّكْ َوَأنُْفسِّ  َجاهِّ

Artinya: 

Berjihadlah kalian melawan orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan 
kalian. 

(b) Kekuatan fisik 

Salah satu hal yang juga tidak kalah pentingnya dalam mempersiapan 

kekuatan mengahadapi musuh adalah dengan melatih kekuatan fisik agar tetap 

bugar dan prima. Para sahabat misalnya Umar bin Khatab dan Khalid bin Walid 

mereka sejak masa kecilnya sudah terbiasa melakukan latihan fisik seperti naik 

kuda, berburu, ataupun olah raga gulat pada masa itu.  

Kesehatan dan kekuatan fisik adalah bagian dari persiapan berperang yang 

baik. Menjadi seorang prajurit harus mampu berjalan selama berjam-jam 

menempuh jarak yang sangat jauh, mendaki gunung dan bukit serta mampu 

berlari dengan cepat, bahkan sambil membawa perlengkapan yang berat. 

Sesungguhnya ketangkasan seorang prajurit untuk berlari menempuh jarak yang 

jauh dan kemampuannya mencurahkan kemampuan fisik dalam waktu yang lama 

                                                           

38Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 195. 

39Ibid., h. 518. 

40Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal Asy-Syaibani, op. cit., h. 

232. 
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merupakan faktor utama untuk bisa bereaksi dengan bagus dimedan perang. 

Seorang prajurit terkadang menguasai sebuah senjata, namun karena tidak 

memiliki ketangkasan fisik, terkadang ia tidak mampu memilih tempat yang tepat 

untuk menembak, bahkan ia tidak mampu memanjat dinding atau bangunan untuk 

dilaluinya. Semua itu karena ia tidak memiliki kekuatan fisik.41 Isyarat tentang 

fisik yang kuat disebutkan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Qhasas/28: 26. 

تَ  س ۡ
 
ٓأَبَتِّ أ ۡحَدٰٰىَُما يَ َٰ

ِ
ۡرُهِۖ  َۡ قَالَۡت إ تَ جِّ س ۡ

 
نا َخْۡيَ َمنِّ أ

ِ
  َۡ  إ

 
ۡلَ َجۡرَت أ

 
نيُ لَۡقوِّيُّ أ  )٢٦ (مِّ

Terjemahnya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya.42 

Rasulullah saw. bersabda: 

يفِّ  عِّ نِّ إلضا ْن إلُْمْؤمِّ ِّ مِّ ََل إَّللا
ِ
يُّ َخْْيٌ َوَأَحبُّ إ ُن إلَْقوِّ  43إلُْمْؤمِّ

Artinya: 

Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu 
wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah. 

(c) Kekuatan Iman 

Dalam sejarah, ada beberapa persyaratan yang ditetapkan Rasulullah saw. 

bagi siapa saja yang hendak masuk militer. Syarat yang pertama dari sekian syarat 

yang ditentukan adalah dia harus beriman. Bagi Rasulullah saw. persyaratan Iman 

menjadi hal sangat penting karena hal inilah yang bisa menjadi pelecut semangat 

dan mendatangkan bantuan Allah swt. Sejarah mencatat, imanlah yang mampu 

menjayakan kaum muslimin dalam arena perang Badar. Pasukan tentara Islam 

jumlahnya hanya 300 orang, kalah jauh dengan jumlah pasukan kaum Quraisy 

yang berjumlah 1.000 orang. Akan tetapi, kaum muslimin mampu meraih 

                                                           

41VOA ISLAM, Persiapan Fisik Seorang Mujahid (Diposting tanggal 24 Februari 2015) 

http://m.voa-islam.com/news/world-analysis/2015/02/24/3585/persiapan-fisik-mujahid-apa-saja/ 

42Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 389. 

43Abu ‘Abdillah ibn Yazid ibn Majjah al-Qazwini aw Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah 

(Juz 5; t.tp.: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 268. 
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kemenangan atas pertolongan Allah swt. sebagai buah dari keimanan mereka. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 123. 

ُ بَِّبۡدٖر  َّللا
 
ُُكُ أ اُقوْإ َولََقۡد نََِصَ ت

 
ِۖ فَأ

ر ّلا  َوَأنُُتۡ َأذِّ
 
َ أ  ) ١٢٣( ُرونَ ُُكۡ تَۡشكُ  لََعلا َّللا

Terjemahnya: 

Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu 
adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada 
Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.44 

 

ُُك بِّ  دُّ َتَجاَب لَُُكۡ َأِن ِّ ُممِّ س ۡ
 
اُُكۡ فَأ يثُوَن َرب َتغِّ ۡذ تَس ۡ

ِ
نَ أَلۡ إ ٓئِّ ٖف م ِّ لَۡملَ َٰ

 
نَي  أ فِّ  ) ٩(َكةِّ ُمۡردِّ

Terjemahnya: 

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut" 
(Q.S. al-Anfal/8: 9).45 

 

ئَةٖ  ن فِّ ِّ َُك م ِّ َّللا
 
ُقوْإ أ لَ َٰ ُم مُّ يَن يَُظنُّوَن َأِنا ِّ َّلا

 
ئَ  لِّيَلٍ  قَ قَاَل أ ِّه غَلََبۡت فِّ َّللا

 
ۡذنِّ أ

ِ
ُ َمَع ٗة َكثَِّْيَةۢ َبِّ َّللا

 
 َوأ

لصا َٰ 
 
ِّينَ أ  ) ٢٤٩  (ِبِّ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: 
"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan 
yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S. al-Baqarah/2: 249).46 

Rasulullah saw. bersabda: 

َتدُّ ِفِّ َأثَرِّ  نَي يَْوَمئٍِّذ يَش ْ ْن إلُْمْسلِّمِّ ثَِنِّ إْبُن َعبااٍس قَاَل بَيْنََما َرُجٌل مِّ قَاَل َأبُو ُزَمْيٍل فََحدا

ْوطِّ فَْوقَُه َوَصوْ  لسا بًَة َبِّ َع ََضْ ْذ َسِّ
ِ
ْن إلُْمْْشِّكِّنَي َأَماَمُه إ ْم َرُجٍل مِّ َت إلَْفارِّسِّ يَُقوُل َأْقدِّ

َم َأنُْفُه َوشُ  َذإ ُهَو قَْد ُخطِّ
ِ
لَْيهِّ فَا

ِ
َتلْقِّيًا فَنََظَر إ ََل إلُْمْْشِّكِّ َأَماَمُه فََخرا ُمس ْ

ِ
وُم فَنََظَر إ قا َحْْيُ

 َ َث بَِّذِلِّ ُع فََجاَء إْلَنَْصارِّيُّ فََحدا َ َأْْجَ ْوطِّ فَاْخََضا َذِلِّ بَةِّ إلسا ُه َكََضْ ِّ َصَلا َوَْجُ  َرُسوَل إَّللا

االِّثَةِّ  َماءِّ إلث ْن َمَددِّ إلسا َ مِّ َ فََقاَل َصَدْقَت َذِلِّ ُ عَلَْيهِّ َوَسِلا  47إَّللا

Artinya: 

                                                           

44Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 67. 

45Ibid., h. 179.  

46Ibid., h. 42. 

47Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, op. cit., h. 1383. 
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Abu Zumail berkata, "Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, dia katakan, "Pada 
hari itu, ketika seorang tentara Islam mengejar tentara Musyrikin yang berada 
di hadapannya, tiba-tiba terdengar olehnya bunyi suara cemeti di atas kepala 
seorang Musyrik itu, dan suara seorang penunggang kuda berkata, "Majulah 
terus wahai Haizum!. Tanpa diduga, seorang Musyrik yang berada di 
hadapannya telah mati terkapar dengan hidungnya bengkak, dan mukanya 
terbelah seperti bekas pukulan cambuk serta seluruh tubuhnya menghijau. 
Lalu tentara Muslim itu datang melaporkan peristiwa yang baru saja 
dialaminya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau 
bersabda: "Kamu benar, itu adalah pertolongan Allah dari langit ketiga." 

Kata Ribaath bentuk jamaknya Rabiith dari kata Rabatha yang berarti 

mengikat. Kata yang digunakan dalam ayat ini terambil dari kata raabatha dalam 

arti menetap di daerah pertahanan, seakan-akan yang menetap itu mengikat 

dirinya di sana dan tidak bergerak untuk menanti atau mengawasi kemungkinan 

serangan musuh. Kata al-Khail (kuda-kuda) yang diikat atau ditambat di daerah 

pertahanan, tidak dilepas ikatannya yakni tidak digunakan kecuali untuk 

berjihad.48  

Untuk menghadapi penghianatan kaum Yahudi dan konspirasi meraka 

dengan kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin, Allah swt. 

Memerintahkan melalui ayat ini agar kaum muslimin merencanakan dan 

mempersiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh, baik musuh yang 

nyata mereka ketahui, maupun musuh yang belum menyatakan permusuhannya 

secara terang-terangan.49 

Penafsiran yang disebutkan oleh Nabi saw.  ُْمى َة إلرا نا إلُْقوا
ِ
 tentu sesuai َأََّل إ

dengan kondisi pada zaman itu. Karena itu, yang memahami kata tersebut dalam 

arti yang berbeda, tidaklah menolak penafsiran Nabi saw. Ada yang berpendapat 

bahwa yang dimaksud adalah segala macam sarana dan prasarana serta 

                                                           

48http://www.almaany.com/ 

49M. Akmansyah, “Perencanaan Dalam Perspektif Manajemen Islam (Telaah al-Qur’an 

Surat Al-Anfal/8 Ayat 60)”, h. 51. http://docplayer.info/35504305-perencanaan-dalam-perspektif-

manajemen-islam-telaah-al-qur-an-surat-al-anfal-8-ayat-60.html (Diakses tanggal 27 Mei 2017). 

http://docplayer.info/35504305-perencanaan-dalam-perspektif-manajemen-islam-telaah-al-qur-an-surat-al-anfal-8-ayat-60.html
http://docplayer.info/35504305-perencanaan-dalam-perspektif-manajemen-islam-telaah-al-qur-an-surat-al-anfal-8-ayat-60.html
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pengetahuan yang diperlukan untuk mempertahankan nila-nilai Ilahi. Tentu semua 

mesti disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman.50 

Allah swt. memerintahkan agar kaum muslimin merencanakan dan 

mempersiapkan tentara berkuda yang ditempatkan pada posisi strategis, siap 

untuk menggempur dan menghancurkan setiap serangan musuh dari manapun 

datangnya. Pada masa Rasulullah saw., pasukan berkuda sangat strategis nilainya 

dan sangat besar keampuhannya.51 Pada masa sekarang, pasukan berkuda telah 

digantikan oleh pesawat tempur, pasukan tank baja dan sebagainya yang semisal. 

Peperangan pada masa kini sudah lain corak dan bentuknya dari peperangan masa 

lalu, alat dan senjata yang dipergunakan sudah beragam pula. 

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan dari perencanaan tersebut adalah untuk 

menggetarkan musuh (irhab al-‘aduw), bukan untuk menindas atau menjajah. 

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, mempersiapkan senjata untuk 

menggetarkan musuh, melahirkan beberapa manfaat, di antaranya52: pertama, 

Agar musuh tidak berniat menyerang negeri Islam; kedua, antar kelompok kafir 

tidak berniat untuk saling membantu menyerang umat Islam; dan ketiga, akan 

melahirkan stabilitas kemanan yang lebih baik di negeri Islam. 

Dalam ayat ini (Q.S. al-Anfal/8: 60), Allah swt. berfirman kepada kaum 

muslimin agar mempersiapkan pasukan mereka dengan sebaik-baiknya. Pasukan 

militer kaum muslimin harus kuat agar musuh merasa gentar dan tidak satupun 

musuh yang berpikir untuk mengancam, apalagi menyerang. Dalam rangka 

memperkuat pasukan ini, kaum muslimin harus menyumbangkan apa saja yang 

mereka mampu, demi terbentuknya pasukan Islam yang tangguh. Selain itu, kaum 

                                                           

50M. Quraish Shihab, op. cit., h. 485.  

51M. Akmansyah, op. cit., h. 52. 

52Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Jilid 10; Kairo: Dar al-Manar, t. 

th.), h. 56. 
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muslimin tidak boleh bersikap pasif dan menunggu-nunggu. Sebaliknya, mereka 

wajib merencanakan dan mempersiapkan strategi, serta mempersiapkan diri 

dengan sempurna untuk menghadapi musuh, sebagaimana Rasulullah saw. 

memerintahkan para sahabat agar merancang strategi terbaik dan tepat untuk 

mengetahui keadaan musuh. Sebagai mana ketika perang Badr terjadi, Rasulullah 

saw. mengirim Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Saad untuk mengamati, memantau 

dan menggali informasi tentang musuh. Hal semacam ini juga perlu dan sangat 

penting untuk dilakukan di zaman sekarang ini.53  

Meskipun ayat ini (Q.S. al-Anfal/8: 60) secara khusus membicarakan 

tentang perencanaan militer, akan tetapi perencanaan tersebut juga mencakup 

perencanaan dalam segala aspek kehidupan.54 

Oleh sebab itu, Para pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin dalam 

suatu lembaga atau organisasi, pemimpin dalam masyarakat dan umat Islam pada 

umumnya mesti membuka mata, bangun dari ketertinggalan informasi dan strategi 

agar dapat bersaing dengan umat lain, dengan mengharap pertolongan dari Allah 

swt. semata. Tentu pertolongan itu tidak datang secara tiba-tiba, namun di awali 

dengan usaha meraih sebab-sebab terjadinya kemenangan, yaitu dengan 

perencanaan strategis yang matang.55 

2) Contoh perencanaan strategis dalam aspek dakwah 

ۡقَربِّنيَ   ۡلَ
 
َْيتََك أ ۡر َعشِّ  )٢١٤ (َوَأنذِّ

Terjemahnya: 

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. (Q.S. Ash-
Syu’ara/26: 214).56 

لُۡمْۡشِّكِّنيَ 
 
ۡصَدۡع بَِّما تُۡؤَمُر َوَأۡعرِّۡض َعنِّ أ

 
 )٩٤ (فَأ

                                                           
53Muhammad al-Ghazali, Fiqh Sirah Nabawiyah (Mesir: Maktabah Rihab, 1987), h. 236. 

54M. Akmansyah, op. cit., h. 54. 

55Johar Arifin, “Hadis-Hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non Muslim Muharibun” 

Jurnal Ushuluddin. Vol. XVII. No. 2 (Januari 2011), h. 59. 

56Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 377. 
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Terjemahnya: 

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. 
(Q.S. al-Hijr/15: 94).57 

a) Dakwah di Mekah 

Pada fase dakwah periode Mekah ini, Rasulullah saw. melakukan dakwah 

secara rahasia kepada kerabat, keluarga dan orang-orang terdekatnya58 kerena 

pada waktu itu situasi belum kondusif dan mendukung untuk berdakwah secara 

terang-terangan.  

Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab pada waktu itu, karena di 

sana terdapat Ka’bah dan juga berhala yang disucikan seluruh bangsa Arab. 

Kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam, terutama di sekitar Mekah masih 

diwarnai dengan penyembahan terhadap berhala-berhala sebagai tuhan, yang 

dikenal dengan istilah paganisme, sehingga dakwah pada fase ini lebih difokuskan 

pada ke-Esaan Tuhan karena kondisi masyarakat yang belum bertauhid. Selain 

menyembah berhala, dikalangan bangsa Arab, adapula yang menyembah agama 

Masehi (Nasrani), agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. 

Di samping itu, adapula agama Yahudi, dan agama Majusi, yaitu agama orang-

orang Persia.59 Sebagai masyarakat yang terkenal dengan paganismenya, 

masyarakat Mekah memiliki kesetiaan terhadap para leluhurnya, khususnya pada 

penyembahan terhadap berhala.60 Oleh sebab itulah, dapat dimaklumi jika pada 

awal dakwahnya, Rasulullah saw. menyampaikan Islam kepada orang-orang 

                                                           
57Ibid., h. 268. 

58Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 

19. 

59Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 63. 

60Mubasyaroh, “Karakteristik dan Strategi Dakwah Rasulullah Muhammad Saw. Pada 

Periode Mekah” AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam. VOL. 3, No. 2 (Desember 

2015), h. 393. 
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terdekat beliau, yakni anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau,61 hal 

ini beliau lakukan agar tidak menimbulkan keterkejutan dan goncangan-

goncangan dikalangan masyarakat Quraisy, mengingat pada saat itu mereka masih 

memegang teguh kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Hal ini juga 

menunjukan kecerdasan, dan kepiawaian Rasulullah saw. sebagai seorang rasul 

yang paham akan manajemen dakwah. 

Pada masa ini, dakwah dilakukan dengan pendekatan personal, yaitu 

pendekatan antara da’i (Rasulullah saw.) bertatap muka secara langsung dengan 

mad’u (objek dakwah), sehingga materi dakwah langsung diterima serta reaksi 

yang ditimbulkan dapat langsung diketahui.62 Disisi lain, metode dakwah secara 

personal ini juga akan lebih efektif, karena pada saat itu jumlah umat Islam masih 

sedikit, sehingga masalah-masalah kegamaan yang dianggap belum jelas bagi 

mad’u juga akan mudah dipecahkan karena mereka dapat langsung menanyakan 

kepada da’i, sehingga keislaman mereka juga akan lebih mantap. 

Kurang lebih selama tiga tahun63 Rasulullah saw. berdakwah dengan 

metode personal dan rahasia ini. Di antara mereka yang beriman pada periode ini 

adalah Khadijah binti Khuwailid istri beliau, Abu Bakar As-Shiddiq, Ali bin Abi 

Thalib, Zaid bin Haritsah, ‘Utsman bin ‘Affan, Zubair bin Awwam, 

‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash,64 serta putri-putri Rasulullah 

saw., yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kaltsum, dan Fatimah.65 

                                                           

61Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubrakfuri, Sirah Nabawiyah, Terj. Kathur Suhardi, 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), h. 73. 

62Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, Fiqhi al-Sirah (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 

199. 

63Idem, Sirah Nabawiyah, Edisi Indonesia (Jakarta: Rabbani Press, 1999), h. 75.  

64Muhammad bin Sa’ad, al-Thabaqat al-Kubra (t.d), h. 199. 

65Munir Muhammad al-Ghadban, al-Manhaj al-Haraki lis-Sirati an-Nabawiyah, Terj. 

Aunut Rafiq Shalih dkk. (Jakarta: Rabbani Press, 1992), h. 39. 
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Ketika turun ayat yang memerintahkan kepada Rasulullah saw. untuk 

berdakwah secara terang-terangan, mulailah beliau menyampaikan dakwah secara 

terbuka. Adapun metode yang digunakan Rasulullah saw. dalam dakwah secara 

terang-terangan adalah: pertama, mengundang bani Abdul Muthalib kerumahnya 

dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah swt. Mendengar penjelasan 

tersebut, Abu Lahab marah sambil berkata “celakalah engkau! Apa untuk inikah 

engkau memanggil kami?66 Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surat al-

Lahab. Kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di bukit 

Shafa. Rasulullah saw. ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy 

terhadap kepribadian beliau. Masyarat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang 

yang tidak pernah berdusta, barulah kemudian setelah itu beliau mengumumkan 

kenabiannya.67 Ketiga, Rasulullah saw. memproklamirkan ke-Esaan Allah swt. 

serta mengajarkan persatuan dan persamaan antara manusia.68 Keempat, 

Rasulullah saw. mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya 

kepada beliau untuk aktifitas pembacaan (tilawah), pengajaran (ta’lim), maupun 

pensucian (tazkiyah), di rumah al-Arqam.69 

Pada dakwah periode Mekah ini, situasi yang dialami Rasulullah saw. dan 

umat Islam begitu berat. Rasulullah saw. dan kaum muslimin pada waktu itu 

menerima berbagai tekanan, penyiksaan, pemboikotan, bahkan ancaman 

pembunuhan dari orang kafir Quraisy.70 Apabila ada di antara mereka yang 

                                                           

66A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003), h. 76. 

67Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni, Sejarah Dakwah (Jakarta: Rahmat Semesta, 2007), h. 

50. 

68Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 3. 

69Bernard Lewis, The Middle East, Terj. Abdurahman Abror (Pontianak: STAIN Press, 

2010), h. 79.  

70Ibid., h. 191. 
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hendak beribadah di Masjidil Haram, mereka pun pergi dengan sembunyi-

sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy.71 Begitu juga apabila 

para sahabat hendak melakukan shalat, mereka pergi ke celah-celah bukit dan 

menyembunyikan shalat mereka dari penglihatan kaum musyrikin.72 

Setelah jumlah orang yang masuk Islam mencapai sekitar tiga puluh orang, 

beliau kemudian memilih dan menjadikan rumah milik al-Arqam bin Abu al-

Arqam yang terletak di kaki bukit Shafa dekat Masjidil Haram,73 sebagai tempat 

pertemuan Rasulullah saw. dengan para sahabatnya. Al-Arqam merupakan salah 

satu dari empat puluh sahabat yang pertama-tama masuk Islam atau Assabiquunal 

awwalun. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa al-Arqam adalah orang 

ketujuh yang masuk Islam.74 Dalam sejarah, sebenarnya al-Arqam tidak begitu 

terkenal, akan tetapi beliau memiliki peran yang sangat strategis dalam pergerakan 

dakwah pada waktu itu,75 bahkan di rumah al-Arqam inilah Umar bin Khatab ra. 

mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri masuk Islam.76 

Mengapa Rasulullah saw. memilih rumah al-Arqam sebagai markas 

tempat berkumpul dengan para sahabat? Menurut para ahli sejarah, sekurang-

kurangnya ada tiga alasan mengapa Rasulullah saw. memilih rumah al-Arqam, 

yaitu:77 

(1) Keislaman al-Arqam belum dikenal oleh orang-orang suku Quraisy, 

artinya bahwa orang-orang Quraisy pun tidak akan menyangka bahwa 

                                                           

71Muhammad bin Sa’ad, loc. it. 

72Mubasyaroh, op. cit., h. 397. 

73Abdul Malik Ibnu Hisyam, Shirah Nabawiyah (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1971), 

h. 249. 
74Muhammad bin Sa’ad, op. cit., h. 242. 
75Abdullah Zaen, Kajian Sejarah Nabi Muhammad Saw; Madrasah Darul al-Arqam, 

(diposting tanggal 7 Maret 2016). https://www.youtube.com/watch?v=AR0_OWkK_KM&t=19s 

(Diakses tanggal 21 Mei 2017). 
76Muhammad bin Sa’ad, op. cit., h. 269. 
77Abdullah Zaen, loc. it. 

https://www.youtube.com/watch?v=AR0_OWkK_KM&t=19s
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rumah al-Arqam ini senantiasa dijadikan tempat berkumpul Rasulullah 

saw. dan para sahabat. 

(2) Al-Arqam berasal dari suku Makhzum, sedangkan Rasulullah saw. berasal 

dari suku bani Hasyim. Suku Makhzum adalah salah satu suku yang 

dikenal sangat memusuhi suku bani Hasyim, artinya bahwa suku 

Makhzum sangat membenci dakwah atau ajaran Islam yang dibawa 

Rasulullah saw., dan salah satu tokoh suku Makhzum yang terkenal sangat 

membenci dakwah Rasulullah saw. adalah Abu Jahal. Tentu suku Quraisy 

dan suku Makhzum tidak akan terpikirkan bahwa rumah salah satu 

anggota dari suku mereka justru dijadikan sebagai tempat kumpulnya 

Rasulullah saw. dan para shabatnya. 

(3) Al-Arqam saat itu masih remaja dan masuk Islam ketika usianya baru 16 

tahun, sehingga akan sulit bagi kaum Quraisy untuk membayangkan 

tempat berkumpulnya Rasululah saw. dan para sahabat adalah rumah milik 

seorang remaja, padahal saat itu ada sahabat yang lebih senior, misalnya 

Abu Bakar as-Siddiq. 

Uraian di atas menunjukan bahwa Rasulullah saw. ketika berbuat tidak 

asal-asalan, atau sekedar tawakal kepa Allah swt., melainkan beliau memikirkan 

strategi dan perencanaan yang bervisi kedepan agar dakwah pada waktu itu dapat 

dilindungi dan terus berlangsung. Ketika mengatur proses dakwah dan gerakan 

dakwah, Rasulullah saw. melalui pertimbangan yang sangat matang, sehingga 

beliau dapat memikirkan sebab-sebab yang dapat menunjang kesuksesan dakwah 

pada waktu itu. 

Jika dianalisa lebih jauh, sejak Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia 

yang dimulai dari keluarga terdekatnya samapai pada pemilihan rumah al-Arqam 

sebagai tempat berkumpul dengan para sahabatnya, kita akan menemukan bahwa 
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Rasulullah saw. melakukan perencanaan dan pertimbangan yang matang dalam 

setiap gerakan dakwahnya, seperti: 

(1) Berdakwah kepada keluarga terdekat. Gerakan dakwah Rasulullah saw. 

dimulai dari lingkungan terdekatnya, yang pertama adalah; istrinya 

Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, keponakannya Ali bin Abi 

Thalib, dan putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kaltsum, dan 

Fatimah.78 Dalam konteks ini bila dicermati dapat dilihat bahwa adanya 

keterwakilan seluruh struktur masyarakat yang berjenjang, sehingga 

mereka dapat menjadi pioner-pioner pada struktur kelas masyarakat. 

Khadijah merupakan simbol dakwah dari kalangan wanita, Ali bin Abi 

Thalib sebagai simbol dakwah bagi kalangan anak-anak, dan Zaid bin 

Haritsah dari kalangan masyarakat bawah (budak sahaya). 

(2) Merekrut teman akrab. Kecermatan Rasulullah saw. dalam menyebar 

luaskan dakwahnya adalah dengan kemampuan beliau yang sangat brilian 

untuk merekrut para sahabat dan teman-teman akrabnya, yang sekiranya 

akan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap dakwahnya 

bilamana mengalami jalan buntu. Dengan direkrutnya teman akrab atau 

sahabat seperti; Abu Bakar as-Siddiq yang telah dikenalnya memiliki 

perilaku yang bersih dan jujur yang dapat dipercaya sehingga menjadikan 

posisi dakwah beliau menjadi tambah kuat. Abu Bakar as-Siddiq 

merupakan simbol dakawah bagi kalangan orang tua. Abu Bakar as-Siddiq 

lah yang kemudian menyebarkan Islam kepada teman-temannya yang lain, 

seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn ‘Auf, Thalhah bin Ubaidillah, 

                                                           

78Munir Muhammad al-Ghadban, loc. it. 
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Saad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, serta Abu Ubaidah bin al-

Jarrah. 

(3) Merahasiakan penataan organisasi. Untuk menjaga agar dakwahnya tidak 

diketahui oleh kaum Quraisy, maka Rasulullah saw. berdakwah secara 

rahasia dengan memilih rumah al-Arqam sebagai sentral pergerakan 

dakwah Islam di Mekah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. dalam 

fase dakwah periode Mekah ini, tidaklah melakukan setiap pergerakan dakwahnya 

melainkan di awali dengan perencanaan yang matang dan pertimbangan-

pertimbangan yang bervisi jauh kedepan. Hal ini memang sudah semestinya 

dilakukan, sebab penyelenggaraan dakwah akan berjalan secara efektif dan efisien 

apabila terlebih dahulu dapat diidentifikasi masalah-masalah yang sedang 

dihadapi oleh masyarakat, baru kemudian disusunlah sebuah rencana yang tepat.79 

Dinamika masyarakat dakwah dengan berbagai macam problemnya 

mengharuskan para pelaku dakwah mampu menyusun rencana yang tepat dalam 

mengatur dan mengorganisir subjek dakwah dalam kesatuan-kesatuan dakwah 

tertentu. Untuk mewujudkan masyarakat Islam, maka dakwah harus direncanakan 

dan diorganisir secara baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga 

akan tercapai masyarakat yang rahmatan lil ‘alamin. 

b) Dakwah di Madinah 

 Akibat kondisi Mekah yang tidak kondusif lagi untuk kegiatan 

berdakwah dikarenakan berbagai tekanan, penyiksaan, pemboikotan, bahkan 

ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy80, akhirnya Rasulullah saw. 

                                                           

79Abdul Rosyad Saleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 43. 

80Abdul Malik ibnu Hisyam, Shirah Nabawiyah (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1971), 

h. 191. 
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memutuskan untuk hijrah81 ke Yastrib sebagai tempat dan pusat bagi syiar Islam 

dengan alasan bahwa  adanya tawaran dan permintaan dari orang-orang Yastrib 

yang telah masuk Islam.82 Momentum hijrah Rasulullah saw. ke Madinah menjadi 

titik awal yang sangat menentukan keberhasilan perjuangan menegakkan Islam. 

Pentingnya peristiwa ini sebagaimana dikemukakan seorang sosiologi muslim 

kontemporer, Akbar S. Ahmed, tidak saja telah mengubah wajah dunia Arab, 

tetapi telah menorehkan sebuah peristiwa monumental yang mengubah sejarah 

dunia.83 

Sebelum kedatangan Islam ke kota Yastrib84, masyarakat telah memiliki 

agama atau kepercayaan. Agama yang dianut sebagian besar masyarakat kota ini 

adalah agama Yahudi dan Nasrani, selain agama Pagan.85 Agama pagan adalah 

                                                           

81Ayat yang mengisyaratkan agar Rasulullah saw. hijrah adalah terdapat dalam Q.S. al-

Anfal/8: 30.  

رُِّجوَكَۚ وَ  ُتوَك َأۡو يَۡقُتلُوَك َأۡو ُيۡ ُيثۡبِّ يَن َكَفُروْإ لِّ ِّ َّلا
 
ۡذ يَۡمُكُر بَِّك أ

ِ
َ يَۡمكُ َوإ ِۖ وَ ُروَن َوي ُ َّللا

 
كِّرِّينَ ۡمُكُر أ لَۡم َٰ

 
ُ َخْۡيُ أ َّللا

 
  أ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk 

menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka 

memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik 

Pembalas tipu daya. 

82Pemindahan itu dilakukan secara bertahap. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah saw. pun 

menuju Yastrib. Pengalihan dari Mekah ke Yastrib ini bermula dari datangnya tawanan orang-

orang Yastrib yang melakukan Haji di Ka’bah (Mekah). Mereka tertarik dengan ajaran Islam dan 

mengakui Rasulullah saw. sebagai pemimpin dengan menawarkan agar Rasulullah saw. pindah ke 

Yastrib demi tujuan untuk menghidupkan syiar Islam. tawaran ini disepakati Rasulullah saw. 

sebagaimana kemudia tertuang dalam perjanjian Aqabah. Baca selengkapnya dalam Abdul Malik 

ibnu Hisyam, op. cit., h. 190. 

83Akbar S. Ahmed, Citra Muslim; Tinjauan Sejarah dan Sosiologi, Terj. Nunding Ram 

dan Ramli Yakub (Cet. 1; Jakarta: Erlangga, 1992), h. 22.  

84Istilah Yastrib sendiri merupakan nama dari Madinah sebelum kedatangan Rasulullah 

saw., menurut Sayyid Amir Ali, istilah Yastrib berasal dari nama pendiri kota itu yang bersal dari 

suku ‘Amalik, yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama kota tersebut hingga kedatangan 

Rasulullah saw. Lihat Sayyid Amir Ali, Api Islam, Terj. H.B. Yassien (Jakarta: Bulan Bintang, t. 

th.), h. 160.   

85Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, Sejarah Hidup Nabi Muhammad; Sirah 

Nabawiyah (Jakarta: Rabbani Press, 2008), h. 243. Lihat juga Karen Amstrong, Muhammad Sang 

Nabi; Sebuah Biografi Kritis, Terj. Sirikit Syah (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), h. 174-175. 
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kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, 

bintang-bintang, bulan, dan sebagainya.86 Penduduk Yastrib menjelang hijrah 

terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi yang terbagi kedalam beberapa suku, suku 

bangsa Arab yang terkemuka adalah suku ‘Aus dan suku Khazraj. Adapun suku-

suku yang menganut agama Yahudi di antaranya; Bani Qainuqa, Bani Nadhir, 

Bani Ghatafan, dan Bani Quraydhah.87 Mereka inilah yang mempertahankan 

kepercayaannya hingga Islam datang. Bahkan banyak di antara mereka  yang 

bersekutu dengan penguasa Quraisy untuk mengusir dan membunuh Rasulullah 

saw. serta untuk menggagalkan perjuangan umat Islam.88 Sementara penganut 

agama Nasrani merupakan kelompok minoritas, mereka berasal dari kelompok 

Bani Najran. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Kristen pada tahun 343 M, 

ketika kelopok minoritas Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan 

agama Nasrani di wilayah itu.89 

Tahun kesebelas dari kenabian, merupakan peristiwa yang sangat penting 

karena merupakan titik awal lahirnya era baru bagi Islam dan juga bagi dunia, 

yaitu perjumpaan Rasulullah saw. dengan enam orang dari suku Khazraj 

(Yastrib), di “Aqabah Mina”.90 Kemudian Rasulullah saw. menawarkan Islam 

kepada mereka dengan sesekali membacakan ayat-ayat al-Qur’an, kemudian 

mereka pun serentak menyatakan masuk Islam. Mereka yang terdiri dari enam 

                                                           

86Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah saw.; Studi Analisis Berdasar Sumber-

Sumber Autentik (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 88. 

87Abul Hasan Ali al-Hasan al-Nadwi, Sirah Nabawiyah; Sejarah Lengkap Rasulullah 

saw., Terj. M. Halabi Hamdi dkk. (Cet. Ke-6; Yogyakarta: Darul Manar, 2011), h. 178. 

88Murodi, Dakwah Islam dan Tantangan Masyarakat Quraisy; Kajian Sejarah Dakwah 

Pada Masa Rasulullah saw. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 111. 

89Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, op. cit., h. 36-37. 

90Mohammad Irfandi, Perjalanan Dakwah Islamiyah Rasulullah Saw. Pada Periode 

Mekah dan Madinah (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010), h. 110. 
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orang itu adalah As’ad bin Zurarah, Auf bin al-Harits, Rafi’ bin Malik, Qutbah bin 

‘Amir, ‘Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Mereka selanjutnya kembali ke 

Yastrib, di sana mereka mengajak kaumnya untuk memeluk Islam.91 

Pada tahun berikutnya, yakni pada tahun kedua belas dari kenabian, lima 

dari enam orang yang disebutkan di atas kembali lagi ke Mekah pada musim haji 

dengan membawa tujuh orang , sehingga jumlah mereka menjadi dua belas orang, 

kemudian mereka menemui Rasulullah saw. di tempat yang sama yaitu Aqabah. 

Dua belas orang ini, sepuluh orang dari kabilah Khazraj dan dua orang dari 

kabilah ‘Aus.92  

Kepada kedua belas orang ini kemudian Rasulullah saw. membaiat mereka 

untuk tidak menyekutukan Allah swt., tidak mencuri, tidak berzina, tidak 

membunuh anak-anak mereka, tidak berdusta, dan tidak durhaka kepada 

Rasulullah saw.93 Dalam sejarah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan Baiat 

Aqabah pertama. Setelah kedua belas orang ini pulang ke Yastrib, di sana mereka 

terus menyebarkan agama Islam, dan bertambah banyaklah jumlah kaum 

muslimin pada waktu itu. Atas inisiatif As’ad bin Zurarah, mereka berkumpul 

untuk membicarakan perkembangan Islam di Yastrib. Dari hasil musyawarah ini, 

                                                           

91Muhammad Said Ramadhan al-Buti, op. cit., h. 156. 

92Ibid. 

93Sebagaimana Allah swt. nyatakan dalam firman-Nya Q.S. al-Mumtahanah/60:12. 

ٓ َأن َّلا يُْۡشِّكۡ  ۡعنََك عَََلٰ ُت يَُبايِّ نَ َٰ لُۡمۡؤمِّ
 
َذإ َجآَءَك أ

ِ
ُّ إ لناِبِّ

 
َا أ ٓأهَيُّ ِّ ش َ َن بِّ يَ َٰ َّللا

 
َدُهنا َوََّل يَأَۡتِّنَي ۡقَن َوََّل يَۡزنِّنَي َوََّل يَۡقُتلۡنَ ا َوََّل يَۡۡسِّ  َٗ يۡ أ  َأۡولَ َٰ

ٖن يَۡفَُتِّينَ  ينََك ِفِّ َمۡعُروبَُِّبۡتَ َٰ نا َوَأۡرُجلِّهِّنا َوََّل يَۡعصِّ هيِّ ۡعهُنا ٖف فَ ُهۥ بنَۡيَ َأيۡدِّ َ بَايِّ ۡر ل تَۡغفِّ س ۡ
 
َ  َوأ َّللا

 
نا أ

ِ
َۚ إ َ َّللا

 
ْير را غَُفورر  هُنا أ   حِّ

Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan 

janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan 

berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-

adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang 

baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk 

mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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mereka memohon kepada Rasulullah saw. agar dikirimi tenaga pengajar agama 

Islam ke Yastrib. Akhirnya Rasulullah saw. mengirimkan Mush’ab bin Umar al-

Abdani.94 

Setelah satu tahun berdakwah di Yastrib, pada musim haji tahun 

berikutnya Mush’ab kembali ke Mekah untuk bertemu Rasulullah saw. dengan 

membawa tujuh puluh tiga orang, dua di antaranya adalah wanita, di antara 

mereka adapula tokoh dari dua suku besar yakni suku Khazraj dan suku ‘Aus. 

Pertemuan para tokoh yang disebut ahl al-quwwah ini berhasil gemilang dengan 

ditandai kerelaan mereka berbaiat kepada Rasulullah saw. Peristiwa ini dalam 

sejarah dikenal dengan Baiat Aqabah ke dua.95 

Setelah peristiwa baiat ini, Rasulullah saw. kemudian memerintahkan 

kaum muslimin untuk hijrah dan bergabung dengan umat Islam di Madinah. 

Rasulullah saw. sendiri menunda hijrah sampai seluruh sahabat hijrah, sambil 

beliau menunggu izin dari Allah swt. untuk hijrah. Rasulullah saw. menyelesaikan 

segala urusannya di Mekah dan menyusun strategi hijrah yang paling aman.96 

Tahun pertama Rasulullah saw. di Madinah, beliau melakukan beberapa 

langkah penting dan strategis, di antaranya: 

(1) Membangun Masjid 

Rasulullah saw. membangun masjid sebagai lembaga keagamaan dan 

sosial, dari segi agama berfungsi sebagai tempat ibadah kepada Allah swt.97 

adapaun fungsi dan peranan masjid pada masa Rasulullah saw. adalah: (a) masjid 

sebagai sarana pembinaan umat Islam dibidang akidah, ibadah, dan akhlak. (b) 

                                                           
94Muhammad bin Sa’ad, op. cit., h. 220. 
95Muhammad bin Ahmad al-Dhiya, Tarikh Makkah al-Musyarrafah wa al-Masjid al-

Haram wa al-Madinah al-Syarifah wa al-Qabr al-Syarif (Cet. 2; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

2004), h. 2. 
96Hasan Basri, “Manajemen Dakwah Nabi saw. di Madinah” al-Munzir Vol. 8, No. 2 

(November 2015), h. 182. 

97Fahruddin, Ensiklopedi al-Qur’an (Vol. 1; Jakarta: Reneka Cipta, 1992), h. 78. 
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masjid merupakan sarana ibadah, khususnya shalat lima waktu, shalat Jum’at, 

shalat Tarawih, shalat Idul Fitri, dan shalat Idul Adha. (c) masjid merupakan 

tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada al-

Qur’an dan Hadis. (d) masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin 

persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah). (e) menjadikan masjid 

sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, 

infak, dan sedekah, kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak 

menerimanya. (f) Menjadikan halaman masjid sebagai tempat pendirian tenda, 

sebagai tempat pengobatan bagi para penderita sakit, terutama para pejuang Islam 

yang menderita luka-luka akibat perang melawan orang-orang kafir.98 

(2) Mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar 

Setelah mendirikan dan memfungsikan masjid, langkah selanjutnya yang 

dilakukan Rasulullah saw. adalah mempersaudarakan anatara Muhajirin dan 

Anshar. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang sangat plural, baik agama, 

suku, budaya, dan ekonomi. Sebelum kedatangan Rasulullah saw., masyarakat 

Madinah selalu diliputi konflik antara sesama suku, dan juga perang saudara yang 

puncaknya terjadi pada peperangan Bu’ats pada tahun 618 M, dimana hampir 

semua suku-suku Arab di Madinah terlibat di dalamnya, demikian juga suku-suku 

Yahudi, semua bersekutu dengan kelompoknya masing-masing.99 Maka, sangat 

menakjubkan bahwa Rasulullah saw. telah berhasil mengubah masyarakat kota 

Madinah menjadi pemeluk Islam yang rahmatan lil-‘alamin, mengingat Madinah 

tidak hanya terdiri dari beberapa kepercayaan, akan tetapi beberapa kepercayaan 

itu terbagi lagi atas beberapa suku. 

                                                           

98Surawardi, “Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam Periode Madinah” Jurnal 

Management of Education, Vol. 1, Issue 2, ISSN 977-2442404, h. 100-101. Bandingkan dengan 

M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), h. 462. 

99Asghar Ali Engineer, Asal Usul Perkembangan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999), h. 46. 
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Adapun tujuan dari mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar adalah: 

pertama, untuk menghilangkan perasaan asing bagi para sahabat Muhajirin 

setelah sampi di Madinah. kedua, membangun persaudaraan dengan tali agama 

Allah swt. bahwa semua muslim adalah bersaudara. Ketiga, saling tolong 

menolong, artinya bahwa yang kuat menolong yang lemah, dan bagi yang mampu 

menolong yang kekurangan.100 

Selanjutnya adalah agar dakwah yang beliau sampaikan tidak berbenturan 

dengan berbagai kepentingan umat lain, maka Rasulullah saw. membuat 

perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang majemuk 

itu. Perjanjian itu kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Zainal Abidin 

Ahmad telah mencoba menyimpulkan pokok Piagam Madinah menjadi sepuluh 

pokok mendasar, yaitu:101 (a) menyatakan negara baru (negara Islam), yang terdiri 

dari kaum Muhajirin, Anshar, dan penduduk asli lainnya, dan juga Yahudi. (b) 

mengakui hak-hak asasi dan menjamin keamanan dari segala pembunuhan dan 

kejahatan. (c) menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan dikalangan umat 

beragama. (d) mengatur masyarakat agar tetap solid di tengah-tengan 

keberagaman agama dan suku bangsa. (e) mempertahankan hak-hak minoritas, 

yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. (f) menetapkan tugas bagi setiap 

warga negara, baik mengenai ketaatan dan kesetiaan, maupun mengenai 

keuangan. (g) mengumumkan Madinah sebagai pusat ibu kota. (h) menetapkan 

Rasulullah saw. sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan 

menyelesaikan segala permasalahan. (i) menyatakan politik perdamaian terhadap 

                                                           

100Munawar Khalil, Kelengkapan Tarikh Rasulullah saw. (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 

h. 66. 

101Zainal Abidin, Piagam Rasulullah saw. Konstitusi Negara yang Pertama di Dunia 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 78-79. 
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semua orang dan negara. (j) menetapkan sangsi bagi orang-orang yang tidak setia 

kepada piagam ini. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa peristiwa hijrah ke Madinah 

berlangsung dalam proses yang panjang dan tidak mudah. Berbagai macam 

kesulitan dan rintangan harus dihadapi dalam proses hijrah tersebut. Berbagai 

strategi dan rencana dijalankan Rasulullah saw. dalam tujuan mendakwahkan 

Islam. Begitulah Rasulullah saw. menjalani kehidupan dengan berbagai dinamika 

dan tantangan dalam perjuangan beliau mendakwahkan Islam, sampai akhirnya 

berhasil mewujudkan masyarakat yang rahmatan lil ‘alamin. Hikmah terbesar 

dalam perjuangan beliau adalah, beliau tidak pernah berbuat secara asal-asalan. 

Misalnya, ketika beliau mempersatukan berbagai potensi yang semula saling 

berserakan bahkan saling bermusuhan, beliau melakukan pembinaan dan 

pendidikan kepada umat, baik dalam aspek ibadah, sosial, muamalah, dan lain 

sebagainya yang sudah barang tentu semua itu dilakukan atas dasar perencanaan 

dan pertimbangan yang matang dalam setiap langkah perjuanagn beliau. 

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai fase dakwah periode Mekah 

dan fase dakwah periode Madinah, dapat pahami bahwa Rasulullah saw. di dalam 

melakukan aktivitas dakwahnya selalu dilakukan dengan pemikiran dan 

pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan dakwahnya tersebut. Maka di dalam 

menetapkan suatu perencanaan dakwah memerlukan beberapa langkah yang harus 

dilakukan, yaitu: 

(1) Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi yang 

ada dengan kondisi yang diinginkan. Dalam konteks ini berarti 

kesenjangan antara kondisi ideal (menurut tolok ukur Islam) manusia 

(sebagai individu dan masyarakat) dengan kenyataan yang ada pada objek 

dakwah yang dihadapi. Oleh karena kesenjangan tersebut demikian besar, 
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maka dalam kaitannya dengan perencanaan dakwah diartikan sebagai 

kesenjangan antara kenyataan objek dakwah yang dihadapi dengan apa 

yang ingin dicapai dengan kegiatan dakwah tersebut.102 

(2) Merumuskan dan memilih model-model pemecahan yang tepat 

Merumuskan dan memilih model-model pemecahan adalah identifikasi 

masalah yang ada pada objek dakwah, baik individu maupun masyarakat 

yang selanjutnya dicarikan model yang tepat untuk mengatasi atau 

memecahkan permasalahan tersebut.103 

(3) Menetapkan strategi dakwah. 

Langkah penetapan strategi merupakan langkah berikutnya setelah perencana 

memilih pemecahan yang tepat. Hal ini berarti penetapan hal-hal yang 

menyangkut aspek-aspek metodologi, substansi, dan pelaksanaannya. Adapun 

perencanaan tersebut adalah:  

(a) Penetapan metode. Beberapa metode yang dapat dipakai adalah: pertama, dakwah bil 

lisan104, yaitu dakwah yang menggunakan bahasa lisan; kedua, dakwah bil kitab105, 

yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan tulis-menulis berupa 

                                                           
102Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Natsir 

dan Azhar Basyir (Yogyakarta: Sipress, 1996), h. 222. 

103Ibid., h. 223. 

104Dakwah bil lisan adalah bentuk dakwah melaui ucapan terhadap sasaran dakwah atau 

mad’u, baik dengan cara diskusi, konseling, dan lain sebagainya. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. 

An-Nahl/16: 125. 

 
ِ
ۡدُع إ

 
لاتِّ أ

 
أ لۡهُم بِّ دِّ ِۖ َوَج َٰ نَةِّ لَۡحس َ

 
َظةِّ أ لَۡمۡوعِّ

 
ُۡكَةِّ َوأ لۡحِّ

 
أ يلِّ َرب َِّك بِّ َ ََلٰ َسبِّ اَك هُ  َأۡحَسُنَۚ  هِّ نا َرب

ِ
ِّ  إ يَلِّ ۦ َوُهَو َو َأعَِۡلُ بَِّمن َضلا َعن َسبِّ

يَن  لُۡمهَۡتدِّ
 
أ  َأعَِۡلُ بِّ

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.  

105Dakwah bil kitab merupakan bentuk dakwah melalui tulisan, misalnya dengan 

membuat tulisan dimedia masa. Allah menyebutkan tentang pena atau tulisan dalam firman-Nya 

Q.S. al-Qalam/68: 1. 

لۡقََِلِّ َوَما يَۡسُطُروَن 
 
 ٓنَۚ َوأ

Terjemahnya: 

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. 
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artikel atau naskah, brosur, bulletin dan sebagainya; ketiga, dakwah bil hal106, yaitu 

dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada 

masyarakat sebagai objek dakwah.107 

(b) Pengolahan isi pesan dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan yang 

disampaikan da'i kepada mad'u. Materi dakwah adalah muatan yang bersumber 

dari al-Qur'an dan Hadis yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak dengan 

berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi dakwah harus 

cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Hal penting dari 

materi dakwah adalah tidak hanya tentang persoalan apa yang dilarang atau 

dibenarkan oleh agama, akan tetapi dakwah harus pula mampu mengatasi 

persoalan-persoalan mad'u.108 Allah swt. menjamin bahwa sesungguhnya di 

dalam al-Qur’an itu terdapat solusi bagai semua permasalahan yang dihadapi 

oleh umat manusia. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 89. 

ٖء َوُهٗدى وَ  نٗا ل ُِّك ِّ َشۡ َب تِّۡبيَ َٰ ۡلكِّتَ َٰ
 
لۡنَا عَلَۡيَك أ ٰى لِّلۡ ٗة وَ َرۡۡحَ َونَزا نيبُْۡشَ  ) ٨٩ (ُمۡسلِّمِّ

Terjemahnya: 

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala 
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri.109 

                                                           

106Dalil yang dijadikan sebagai dasar untuk dakwah dengan amal perbuatan yang konkrit 

ini adalah hadis Rasulullah saw.  

َسا لِّ ْع فَبِّ تَطِّ ْن لَْم يَس ْ
ِ
هِّ فَا ُه بَِّيدِّ ْ نُُْكْ ُمنَْكًرإ فَلُْيغَْي ِّ نْ نِّهِّ فَ َمْن َرَأى مِّ

ِ
قَلْبِّ  لَْم يَس ْ ا ْع فَبِّ ميَانِّ تَطِّ

ِ
َ َأْضَعُف إَّْل  هِّ َوَذِلِّ

Artinya: 

Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu 
dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak 
mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. 

Terdapat dalam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal Asy-
Syaibani, op. cit., h. 42. 

107Rafidun dan Maman Abdul Jalil, Prinsip dan Strategi Dakwah (Bandung: Pustaka 

Setia, 1997), h. 32. 

108Sutirman Eka Ardana, Jurnalistik Dakwah (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), h. 19. 

109Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 278. 
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(c) Penetapan pelaksanaan dakwah. Dalam hal ini Jalaluddin Rahmat 

mengemukakan tiga strategi yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan 

kegiatan dakwah, yaitu: pertama, power strategi, adalah perubahan sosial 

dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan, hal ini dalam penyebaran 

Islam di Indonesia para wali menggunakan metode ini yaitu dengan mendekati 

para raja atau orang yang berkuasa dengan harapan bahwa apabila penguasa 

sudah memeluk Islam, maka dengan kekuasaannya mereka dapat 

mengislamkan masyarakatnya; kedua, persuasif strategi, adalah strategi yang 

berusaha untuk menimbulkan perubahan perilaku yang dikehendaki dengan 

mengidentifikasikan objek sosial pada kepercayaan atau nilai-nilai agen 

perubahan; dan ketiga, normatif re-educative strategi, adalah strategi yang 

berupaya untuk menanamkan dan mengganti paradigma norma masyarakat 

yang lama dengan yang baru. Strategi ini tidak hanya untuk merubah perilaku 

yang tampak tetapi mengubah keyakinan dan nilai.110 

(d) Mengevaluasi hasil implementasi model strategi pemecahan. Evaluasi model 

dan strategi pemecahan berarti mengoreksi tiap tahapan pemecahan dakwah 

yang telah dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. 

Selanjutnya setelah mengetahui kekurangan dari tiap tahapan, maka 

selanjutnya merevisi tahapan yang kurang tepat dengan disesuaikan dengan 

tahap perencanaan yang lebih sempurna. Evaluasi tersebut harus dapat 

menjawab, apakah program dakwah yang akan dijalankan bisa maksimal atau 

tidak, sesuai dengan umat atau tidak, dan lain sebagainya.111 

                                                           

110Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? (Bandung: Remaja 

Rosda Karya), h. 53. 

111M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 

185. 
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b. Perencanaan operasional 

1) Rencana sekali pakai 

نَصۡب 
 
َذإ فََرۡغَت فَأ

ِ
ۡرغَب  (٧)فَا

 
ََلٰ َرب َِّك فَأ

ِ
 (٨)َوإ

Terjemahnya: 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. al-Insyirah/94: 7-8).112 

a) Asbab al-Nuzul113 

Menurut as-Suyuthi, ayat ini turun ketika kaum musyrikin memperolok-

olok kaum muslimin kerena kefakirannya, maka Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-

Hasan menyebutkan bahwa, Rasulullah saw. berkata: bergembiralah kalian, 

kemudahan telah datang kepada kalian, sesungguhnya kesulitan tidak 

mengalahkan kemudahan.114 

Dari keteranan tentang sebab turunnya ayat tersebut, terdapat sebuah 

nasehat tentang adanya pesan dari wahyu Allah swt. kepada semua manusia untuk 

selalu bersemangat, menghilangkan rasa kesedihan, dan menghilangkan rasa 

kekhawatiran. Maka dianjurkan bila seseorang sedang dalam keadaan sulit, maka 

yakinlah itu merupakan sebuah batu loncatan meraih kesuksesan dan kemudahan. 

Jadi, ayat ini (Q.S. al-Insyirah/94: 7-8) merupakan siraman kebahagiaan dan 

                                                           

112Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 597. 

113Asbab al-Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa 

ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai 

penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Lihat Subhi al-Shalih, 

Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur’an, Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 

160. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Asbab al-Nuzul adalah suatu kejadian yang 

karenanya diturunkan al-Qur’an untuk menerangkan hukumnya pada saat terjadinya suatu 

peristiwa, baik ditirunkan langsung sesudah kejadian tersebut, ataupun diturunkan kemudian 

lantaran suatu hikmah. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an/Tafsir 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 78. 

114Abdurrahman bin Abi Abubakar aw Jalaluddin as-Suyuthi, Lubaabun Nukul Fi 

Asbabin Nuzul (Lebanon: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah Beirut, t. th.), h. 213. Lihat juga Jalaluddin al-

Mahally dan Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Terj. (Juz IV; Bandung: Sinar, 1990), h. 2748. 
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ketenangan yang menumbuhkan gairah kehidupan yang selalu diliputi keimanan 

kepada Allah swt. 

b) Munasabah ayat 

Dalam surat al-Insyirah ayat pertama dijelaskan tentang penegasan 

anugerah Allah swt. kepada Nabi-Nya yang berupa kelapangan dada. Kemudian 

dilanjutkan pada ayat kedua dan ketiga yang merinci anugerah tersebut dan 

menguatkan kesan yang ditimbulkan oleh kata لك pada ayat pertama yakni bahwa 

anugerah yang diperoleh Rasulullah saw. merupakan anugerah yang khusus. 

Beliau memikul beban yang berat, bagaimana beratnya beban tersebut 

dijawab pada ayat berikutnya yaitu pada ayat ketiga. Yang dimaksud beratnya 

beban disini menurut Quraish Shihab yang sepakat dari pendapat Muhammad 

‘Abduh adalah tentang keadaan umatnya pada masa jahiliyah. Kemudia pada ayat 

keempat, Allah swt. meninggikan namanya, yang mana ketinggian nama 

Rasulullah saw. bukan hanya berdasarkan tolak ukur kepercayaan Islam, akan 

tetapi juga dengan berbagai tolak ukur objektif, dimana beliau memiliki 

keistimewaan tersendiri dibanding manusia lain.115 

Dilanjutkan pada ayat kelima dan keenam, dimana dijelskan bahwa 

betapapun beratnya kesulitan pasti terdapat kemudahan, ayat ini berpesan agar 

manusia berusaha menemukan segi-segi positif dan mencari hikmah yang dapat 

dimanfaatkan dari setiap kesulitan yang dihadapi, sehingga ayat ini sesungguhnya 

menanamkan optimisme kedalam jiwa setiap muslim. Pada ayat ketujuh Allah 

swt. memberikan petunjuk agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Ayat ini juga memberikan petunjuk untuk selalu mengisi waktu 

                                                           

115M. Quraish Shihab, Tafsir al-Qur’an al-Karim (Cet. II; Bandung: Pustaka Hidayah, 

1997), h. 445-454. 
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sehingga tidak berleha-leha, disusul ayat kedelapan yang menerangkan suatu 

perintah untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah swt.116  

c) Tafsir ayat 

Kata  فََرۡغَت berasal dari kata فرغ yang berarti kosong setelah sebelumnya 

penuh. Kata ini digunakan untuk melukiskan kekosongan yang didahului oleh 

kepenuhan, termasuk keluangan (waktu) yang didahului oleh kesibukan. 

Seseorang yang telah menggunakan banyak waktu dalam suatu pekerjaan 

kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesainya 

pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya disebut فرإغ. Kata فانصب 

terdiri dari rangkaian huruf fa yang bisa diterjemahkan “maka”, dan إنصب yang 

merupakan bentuk perintah dari kata نصب yang berarti berat, letih. Maka dalam 

ayat ini dimaksudkan agar manusia lebih bersungguh-sungguh.117 

Kata فارغب terulang delapan kali dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk, 

namun hanya sekali dalam bentuk perintah yang digunakan untuk 

menggambarkan “kecenderungan hati yang sangat mendalam kepada sesuatu, baik 

untuk membenci maupun untuk menyukai”. Apabila kata tersebut digandengkan 

dengan ىف atau إَل berarti sangat ingin, suka dan cinta. Maka kata فارغب pada ayat 

kedelapan karena dibarengi dengan إَل berarti “kecenderungan yang mendalam”, 

harapan yang besar dan mendalam, serta kecintaan yang luar biasa hendaknya 

hanya ditujukan kepada Allah swt. Makna yang bisa ditarik dari kedua ayat ini 

adalah seseorang harus selalu menghubungkan antara kesungguhan berusaha 

dengan harapan, serta dengan kecenderungan hati kepada Allah swt.118  

                                                           

116Ibid., h. 455-467. 

117Ibid., h. 462-467. 

118Ibid., h. 467. 
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Ayat ini berkaitan dengan sikap mental dalam menghadapi kenyataan 

hidup dan mempersiapkan batin dalam menerima fakta dari hasil yang diraih, 

sehingga hasil apapun yang diraih tetap diterima dengan lapang dada. Ketika hasil 

tidak sesuai dengan harapan, maka tetap lapang dada dan tawakal kepada Allah 

swt. Salah satu bentuk tawakal adalah dengan memiliki perencanaan-perencanaan 

dalam setiap harinya terhadap hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada hari itu, 

sehingga setiap aktivitas yang dilakukan menjadi terarah dan jelas, dan setiap 

waktu dapat digunakan semaksimal mungkin tanpa ada yang terbuang percuma. 

Pada umumnya, ketika suatu pekerjaan telah diselesaikan, biasanya seseorang 

akan pergi tidur dan istirahat. Oleh karena itu, al-Qur’an sangat menganjurkan 

umat Islam untuk selalu aktif dalam mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, 

baik menyangkut urusan dunia, terlebih lagi menyangkut urusan akhirat. Apabila 

telah menyelesaikan suatu urusan, maka segeralah disambung dengan 

menyelesaikan urusan yang lain. 

Atas dasar penjelasan di atas, maka ayat ini (Q.S. al-Insyirah/94: 7-8) 

dapat dijadikan sebagai lndasan teologis mengenai perencanaan sekali pakai 

dalam al-Qur’an. Seorang muslim hendaknya tidak bersikap santai dan banyak 

membuang-buang waktunya dengan percuma. Seorang muslim yang telah 

menyelesaikan suatu pekerjaan, hendaklah bersegera untuk mengerjakan 

pekerjaan lain yang masih dapat ia kerjakan. Hal ini sesuai dengan definisi 

rencana sekali pakai itu sendiri, yakni rencana yang sifatnya temporer. Artinya 

bahwa ketika apa yang direncanakan tersebut telah tercapai, maka segeralah 

mengerjakan pekerjaan yang lain.119  

                                                           

119Lihat Lukman Fauroni, Etika Bisnis Dalam al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2006), h. 69. 
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2) Rencana tetap 

لَْۡيُوَد وَ 
 
ُذوْإ أ يَن َءإَمنُوْإ ََّل تَتاخِّ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ لناَص َٰ يَ َٰ

 
َ ٰىٓ َأوۡ رَ أ اهُم ۡعُضهُۡم َأۡولَِّيآُء بَۡعٖضَۚ لَِّيآَءَۘ ب  َوَمن يََتَول

لظا َٰ 
 
لَۡقۡوَم أ

 
ي أ َ ََّل هَيۡدِّ َّللا

 
نا أ

ِ
ّۡنُۡمه إ اُهۥ مِّ ن

ِ
نُُكۡ فَا نَي لِّ م ِّ  ) ٥١(مِّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka 
adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu 
mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah/5: 51).120 

a) Asbab al-Nuzul 

Surat al-Maidah ayat 51 ini turun berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin 

Ubay bin Salul (merupakan seorang tokoh munafik Madinah), dan Ubadah bin 

Shamit (seorang tokoh muslim), mereka saling terlibat perjanjian untuk saling 

membela dengan kaum Yahudi, yakni Bani Qainuqa yang ketika itu baru terlibat 

pertempuran dengan Rasulullah saw., Ubadah bin Shamit berangkat menghadap 

Rasulullah swa. untuk membersihkan diri dari ikatan perjanjian dengan kaum 

Yahudi tersebut, dan ingin berlindung di bawah naungan Allah swt. dan Rasul-

Nya, akan tetapi satu sisi Abdullah bin Ubay menyatakan bahwa dia tidak ingin 

membatalkan perjanjian tersebut. Ternyata Abdullah bin Shamit tidak bisa 

memegang perjanjian dengan kaum Yahudi tersebut dan tidak pula secara terang-

terangan berpihak kepada umat Islam.121 

b) Penafsiran Ayat 

Kata  لياءإو  adalah bentuk jamak dari kata وِل (waly). Kata ini diambil dari 

akar kata yang terdiri dari huruf wawu, lam dan ya, dengan arti dasar dekat.122 

Dalam kamus al-Munawwir, kata auliya’ bermakna; yang mencintai, teman, 

                                                           

120Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 118. 

121A. Mudjah Mahali, Azbabun-Nuzul; Studi Pendalaman al-Qur’an (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 324. 

122M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Vol. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 123. 
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sahabat, yang menolong, dan orang yang mengurus perkara seseorang atau 

wali.123 Sedangkan dalam kamus al-Arsy, kata auliya’ bermakna; wakil, pejabat 

pelaksana, penolong, sahabat, teman, orang yang mengurus perkara seseorang, 

penanggung jawab, kepala atau pimpinan.124 

Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah mengutip pendapat Thaba’ 

Thaba’i mengenai auliya’. Menurut Thaba’ Thaba’i, kata auliya’ mempunyai 

makna sebuah bentuk kedekatan dengan sesuatu yang menjadikan jarak dengan 

yang lain hilang, dan dari sesuatu yang berjarak menjadi mendekat, sehingga 

tujuan yang didekati menjadi tidak berjarak. Pada konteks ketakwaan dan 

pertolongan, maka kata awliya’ bisa bermakna penolong. Jika dalam konteks 

pergaulan dan kasih sayang, auliya’ adalah sosok yang menarik jiwa seseorang 

dan tidak ada lain kecuali dia seorang saja, permintaannya dipenuhi, kehendaknya 

dituruti dan perintahnya diikuti.125 Memilih auliya’ dari non muslim dalam ayat 

ini dilarang, Quraish Shihab menyampaikan pernyataan ini dalam tafsirnya antra 

lain; pertama, adanya larangan tegas dengan pernyataan bahwa janganlah 

menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kedua, mereka (Yahudi dan 

Nasrani) adalah pemimpin bagi sebagaian yang lain. ketiga, ancaman bagi yang 

menjadikannya pemimpin adalah bagian dari golongannya.126 

Senada dengan pemikiran Quraish Shihab, menurut al-Sya’rawi Allah swt. 

menyampaikan kepada umat Islam agar mengangkat pemimpin berdasarkan 

                                                           

123Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 1582. 

124Atabik Ali, al-‘Arsy; Kamus Arab Indonesia (Jogjakarta: Mulya Karya Grafika, 1998), 

h. 2040. 

125M. Quraish Shihab, loc. it., lihat juga Husain Thaba’ Thaba’i, Al-Mizan fi Tafsir al-

Qur’an (Jakarta: Lentera, 2000), h. 324. 

126M. Quraish Shihab, op. cit., h. 125. 
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keimanannya kepada Allah swt. barang siapa yang menjadikan mereka penolong, 

maka Allah swt. tidak akan memberikan pertolongan bagi mereka yang 

menjadikan non-muslim sebagai pemberi pertolongan bagi mereka.127  

Al-Zamakhsyari menafsirkan ayat ini sebagai bentuk larangan umum 

untuk menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai penolong atau pemimpin, 

baik karena adanya kekerabatan mereka dengan kaum muslimin, ataupun dengan 

adanya kejujuran meraka. Wujud cinta dan benci adalah bagian terpenting dan 

fundamental dari keimanan, sehingga mereka yang menjadikan kaum Yahudi dan 

Nasrani sebagai pemimpin dan penolong, maka pertolongan Allah swt. tidak akan 

dia peroleh. Artinya dia telah melepaskan diri dari pertolongan Allah swt.128 Cinta 

pada Allah swt. artinya pertolongan Allah swt. akan datang padanya, dengan 

menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, sama halnya dia tidak 

lagi mengharap pertolongan dari Allah swt. Kalau kita telaah lebih jauh, larangan 

menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong atau pemimpin 

memang tidak dibolehkan dalam Islam, karena adanya sifat-sifat dari mereka yang 

cenderung ingin menjadikan kaum muslimin mengikuti agama mereka. Allah swt. 

berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 120. 

َع مِّ  ابِّ ٰ تَت َرٰى َحَّتا لناَص َٰ
 
لَْۡيُوُد َوََّل أ

 
نا هُ  َُتُۡمه لا َولَن تَۡرََضٰ َعنَك أ

ِ
لۡهَُدٰىه قُۡل إ

 
ِّ ُهَو أ َّللا

 
ِّ َدى أ  َولَِئِّ

اَبۡعَت َأۡهَوإَٓءُُه بَۡعَد  ت
 
ِۡلِّ َما َِلَ أ لۡعِّ

 
َن أ ي َجآَءَك مِّ ِّ َّلا

 
ِّ  مِّ أ َّللا

 
ن َوِلِّ ٖ َن أ ْيٍ  مِّ  ) ١٢٠( َوََّل نَصِّ

Terjemahnya: 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah 
itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti 
kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak 
lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.129 

                                                           

127Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir al-Sya’rawi (Jilid V; t. tp: Akhbar al-Yawn, 1991), h. 

420. 

128Al-Zamakhsyari, al-kasysyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil (Vol. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 265. 

129Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 20. 
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Di dalam menafsirkan ayat ini, al-Sa’adi menjelaskan bahwa Yahudi dan 

Nasrani tidak akan rela kecuali setelah umat Islam mengikuti ajaran mereka, ini 

disebabkan Yahudi dan Nasrani selalu menyeru kepada agama yang meraka anut, 

dan mereka menganggap ajaran tersebut sebagai petunjuk. Karena itu, Allah swt. 

memerintahkan kepada umat Islam supaya menyatakan bahwa apa yang telah 

diutus kepada umat Islam adalah petunjuk.130 Al-Sa’di mengatakan bahwa ajaran 

yang dianut oleh Yahudi dan Nasrani adalah hawa nafsu belaka.131 Menurut al-

Sa’di, ayat ini sekaligus melarang seorang muslim agar tidak mengikuti keinginan 

kaum Yahudi dan Nasrani, serta dilarang menyerupai mereka dalam persoalan 

agama. Pada dasarnya, meskipun ayat ini hanya ditujukan kepada Rasulullah saw., 

tetapi menurut al-Sa’di, khitah ayat ini juga termasuk umat Rasulullah saw., ini 

disebabkan makna itu didasarkan pada keumuman lafaz dan bukan kekhususan 

sebab (al-Ibrah bi-al-‘Umum al-Lafaz la bi-Khusus al-Sabab).132 

Pendapat al-Sa’di tersebut sejalan dengan penafsiran Ibnu Katsir. 

Menurutnya, Yahudi dan Nasrani tidak akan rela terhadap Rasulullah saw., 

padahal petunjuk yang Allah swt. berikan kepadanya adalah petunjuk sebenar-

benar petunjuk. Petunjuk tersebut adalah agama yang benar, lurus dan sempurna. 

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah peringatan sekaligus ancaman kepada umat 

Islam supaya tidak mengikuti jalan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini disebabkan 

                                                           
130Nasir al-Sa’di, Tafsir al-Karim al-Rahman (Kairo: Maktaba Sunna, 2002), h. 65. 

131Pendapat ini beliau dasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 120. 

اَُتُۡمه  ل َع مِّ ابِّ ٰ تَت َرٰى َحَّتا لناَص َٰ
 
لَْۡيُوُد َوََّل أ

 
 َولَن تَۡرََضٰ َعنَك أ

Terjemahnya: 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti 

agama mereka.  

132Nasir al-Sa’di, loc. it. 
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mereka menentang Rasulullah saw. dan pengikutnya.133 Oleh sebab itu, dalam 

menafsirkan Q.S. al-Maidah/5: 51, al-Sa’di mengatakan bahwa penjelasan Allah 

swt. mengenai sifat buruk Yahudi dan Nasrani adalah petunjuk bagi umat Islam 

supaya tidak mengangkat mereka sebagi auliya’. 

Memilih pemimpin non-muslim seperti bupati, walikota, gubernur, 

presiden adalah haram, sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai 

pemimpin dan mejadikan kaum muslimin di bawah kekuasaan, dominasi, dan 

superioritasnya.134 Larangan yang dimaksudkan adalah agar tidak menjadikan 

orang-orang yang bukan seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka 

sebagai kelompok agama lain. Karena seharusnya loyalitas muslim hanyalah bagi 

umat Islam.135 Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak 

ada peluang untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin apapun keadaannya.136 

Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang mereka lakukan, 

para ulama bersepakat wajib kaum muslimin untuk melengserkannya. Siapa yang 

mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala, dan siapa yang basa-basi 

dengan mereka, maka dia mendapat dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib 

baginya untuk hijrah dari daerah itu.137 

Pelarangan non-muslim menjadi pemimpin telah lama dan jauh dilakukan 

para ulama. Di antara mereka yang tegas dalam hal ini adalah, di antaranya: al-

                                                           

133Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (Juz 1; Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), h. 

281. Lihat juga Muhammad Husayn Thaba’ Thaba’i, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an (Juz 1; Beirut: 

Mu’assah al-‘Ala fi al- Matbuat, 1997), h. 261.  

134Tim Keputusan Bahtsul Masail Ke-2 PCNU Kota Surabaya Periode 2015-2020 M, di 

Masjid Sabilul Mutathahhirin Jl. Baratang Binangun 1/67 Barata Jaya Surabaya (25 September 

2016), h. 2. 

135Imam Ghazali Said, Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes 

Nahdlatul Ulama (Surabaya: Diantama, 2006), h. 562. 

136Al-Syadzili al-Qalibi, Ahkam Ahl-al-Dzimmah (Jilid 2; Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 

1998), h. 787. 

137Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Bari (jilid 13; Beirut: Dar al-Makrifat, 1449), h. 123. 
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Jassash, al-Alusi, Ibn ‘Arabi, Kiya al-Harasi, Ibn Katsir, as-Shabuni, az-

Zamakhsyari, Ali as-Sayis, Thaba’ T`haba’i, al-Qurtubi, Wahbah al-Zuhaili, as-

Syaukani, ath-Thabari, Sayyid Qutub, al-Mawardi, al-Juwaini, Abdul Wahhab 

Khalaf, Hasan al-Banna, dan lain-lain.138  

Al-Jassas mengatakan bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang 

larangan memilih pemimpin non-muslim bagi umat Islam adalah petunjuk bahwa 

dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas umat Islam.139 Atas dasar 

keyakinan serupa itu, al-Jassas tidak hanya tidak membolehkan umat Islam 

mengangkat non-muslim sebagai kepala negara, tetapi juga tidak boleh 

melibatkan non-muslim dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada pertalian 

darah dengannya. Karena itu, menurut a-Jassas seorang pria non-muslim tidak 

punya hak untuk mengurusi prosesi pernikahan putra kandungnya yang muslim 

karena alasan beda agama.140 Senada dengan al-Jassas, Ibnu ‘Arabi menyatakan 

bahwa ayat-ayat yang berisi larangan memilih non-muslim sebagai pemimpin 

memuat ketentuan umum bahwa seorang mu’min tidak boleh mengambil orang 

kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, meyerahkan suatu 

amanat, atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.141  

Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan 

larangan Allah swt. kepada hambanya yang beriman supaya tidak berteman akrab 

dengan orang-orang kafir atau menjadikannya sebagai pemimpin dengan 

                                                           

138H.M. Mujar Ibnu Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam 

Perspektif Hukum Islam” dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1 (November 2008), h. 92. 

139Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’an (Juz 2; Kairo: Syirkah 

Maktabah wa Mathba’ah Abd al-Rahman Muhammad, t. th.), h. 290. 

140Ibid. 

141Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah Ibn ‘Arabi, Ahkam al-Qur’an (Jilid 2; Beirut: Dar 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), h. 138-139. 
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meninggalkan orang-orang yang beriman, dan barang siapa yang membangkang 

terhadap Allah swt., akan menadapatkan siksa-Nya.142 Ibnu Katsir menyetujui 

larangan memilih non-muslim sebagai pemimpin umat Islam, disamping 

didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an, juga disandarkan pada hadis riwayat 

Imam an-Nasa’i: “Janganlah kamu mencari penerangan dari api orang-orang 

Musyrik”.143 kata nar (api) yang tercantum dalam hadis di atas menurut 

Abdurrahman al-Baghdadi, merupakan simbol kekuatan (kekuasaan) yang tidak 

boleh diberikan umat muslim kepada non-muslim.144 Di samping hadis itu, 

keharusan menolak pemimpin non-muslim menurut Wahbah al-Zuhaili, juga 

didasarkan pada hadis marfu’ yang ditakhrij oleh at-Turmudzi, al-Hakim, dan at-

Thabrani, yang Artinya: “Allah swt. berfirman: demi kekuasaan-Ku, tidak akan 

mendapat rahmat-Ku seseorang yang tidak mencintai kekasih-Ku dan tidak 

memusuhi musuh-musuh-Ku”.145 

Menurut al-Zamakhsyari, larangan bagi umat Islam mengangkat non-

muslim sebagai pemimpinnya adalah logis mengingat orang-orang kafir adalah 

musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tidak akan mungkin bagi 

seseorang untuk mengangkat musuh sebagai pemimpinnya. Bila umat Islam 

mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, maka berarti umat Islam 

seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu baik. 

Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafiran berarti seseorang 

telah kafir.146 Thaba’ Thaba’i menyatakan bahwa kaum kafir adalah musuh umat 

                                                           
142Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azim (Jilid 1; Beirut: dar al-Fikr, 1992), h. 39. 

143Ibid. 

144Abdurrahman al-Baghdadi, Islam Menolak Bantuan Militer Negara Kafir (Surabaya: 

Suara Bersama, 1990), h. 58. 

145Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj 

(Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, t. th.), h. 59. 
146Al-Zamakhsyari, Al-kasysyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil (Jilid 2; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 

1972), h. 422. 
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Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman, maka saat itu telah berubah 

menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi ketimbang 

musuh yang nyata-nyata berada diluar lingkungan umat Islam. Oleh karena itu, 

Thaba’ Thaba’i menegaskan bahwa hal demikian tidak boleh terjadi, bila tidak 

maka umat Islam akan mengalami kehancuran.147  

Untuk dapat melihat adanya bentuk perencanaan tetap yang terkandung di 

dalam ayat ini (Q.S. al-Maidah/5: 51), pertama kita harus memahami bahwa Allah 

swt. telah menuliskan takdir manusia sejak zaman azali di Lauh Mahfuzh148 yang 

dapat dipahami sebagai bentuk perencanaan Allah swt. dalam mengatur 

kehidupan manusia, yaitu penetapan takdir dan tujun akhir makhluk. Allah swt. 

berfirman dalam Q.S. al-An’am/6: 38. 

نَاَحۡيهِّ  َ ُْي ِبِّ ٖ يَطِّ ِٓئِّ ۡلَۡرضِّ َوََّل َط َٰ
 
اٖة ِفِّ أ ن َدإٓب ٓ  َوَما مِّ َّلا

ِ
 َمٌم َأۡمثَالُ  أُ إ

 
ۡطنَا ِفِّ أ ا فَرا ن ُُكَۚ ما ۡلكِّتَ َٰبِّ مِّ

ونَ  َْشُ ۡم َُيۡ ِّ ََلٰ َرِب ِّ
ِ
ٖءَۚ ُُثا إ  ) ٣٨ (َشۡ

Terjemahnya: 
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 
Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada 
Tuhanlah mereka dihimpunkan.149 

Lafadz al-kitab pada ayat di atas (Q.S. al-An’am/6: 38)  dimaknai dengan 

al-Qur’an. Dalam konteks manajemen, ini mengindikasikan sebuah cara yang 

                                                           
147H.M. Mujar Ibnu Syarif, op. cit., h. 98. 
148Ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hadid/57: 22.  

ن قَبۡ َمآ َأَصاَب مِّ  ٖب م ِّ تَ َٰ َّلا ِفِّ كِّ
ِ
ُُكۡ إ ٓ َأنُفسِّ ۡلَۡرضِّ َوََّل ِفِّ

 
يَبٖة ِفِّ أ صِّ اِۡبَ لِّ أَ ن مُّ َ ن ن ِلِّ نا َذَٰ

ِ
َٓۚ إ ْير َأَها ِّ يَسِّ َّللا

 
  عَََل أ

Terjemahnya: 

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri 

melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa: 

َِواْْلَرَْضِ َماوات  ْنََِيْلَُقِالسَّ
َ
َِقبَْلِأ ََِِكَتَبِاهلُلَِمَقاِد يْرِاَۡلََلئ ق  ْيَِب  لَْفِسَِِْمس 

َ
 (واهِمسلمر)َنٍةِأ

Artinya:  

Allah telah menulis takdir makhluk sejak 50 ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan 

bumi. (HR. Riwayat Muslim). Terdapat dalam Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward 

bin kausyadz al-Qusyairi, Shahih Muslim (Juz 13, Nomor hadis 4797; Maktabah Syamilah, 

t.th.), h. 117. 
149Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 133. 
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digunakan Allah swt. untuk menyukseskan perencanaan-Nya. Al-Qur’an 

berfungsi sebagai “buku panduan” bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan 

di dunia dan di akhirat. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi al-Qur’an 

merupakan bagian dari perencanaan Allah swt. guna membimbing manusia dalam 

mengambil pilihan yang benar dan terbaik.  

Jika penjelasan di atas dikaitkan dengan pengertian rencana tetap itu 

sendiri, yakni suatu rencana yang sifatnya permanen dalam bentuk kebijakan, 

prosedur standar, atau peraturan yang didalamnya terdapat beberapa hal yang 

menyangkut kewajiban yang harus ditunaikan, termasuk sangsi jika tidak 

dilaksanakan, maka surat al-Maidah/5: 51 merupakan bentuk kebijkakan atau 

peraturan Allah swt. terhadap makhluk-Nya, yang jika dilanggar akan 

mendapatkan hukuman berupa tidak akan memperoleh apa pun dari Allah swt., 

termasuk dilepaskan dari pertolongan-Nya,150 akan mendapatkan siksaan,151 serta 

dikategorikan sebagai orang-orang yang dzalim152. 

                                                           
150Terdapat dalam Q.S. Ali-Imran/3: 28. 

نِّنَيِۖ َوَمن يَفۡ  لُۡمۡؤمِّ
 
ن ُدونِّ أ فِّرِّيَن َأۡولَِّيآَء مِّ لَۡك َٰ

 
نُوَن أ لُۡمۡؤمِّ

 
ذِّ أ َ فَ َذَٰ  َعلۡ َّلا يَتاخِّ ِّ ِلِّ َّللا

 
َن أ ٍء لَيَۡس مِّ   ِفِّ َشۡ

Terjemahnya: 

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan 

meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 

pertolongan Allah. 
151Didasarkan pada Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 144. 

لۡمُ 
 
ن ُدونِّ أ فِّرِّيَن َأۡولَِّيآَء مِّ لَۡك َٰ

 
ُذوْإ أ يَن َءإَمنُوْإ ََّل تَتاخِّ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ ٗنارِّيُدوَن َأن تَۡ نِّنَيَۚ َأتُ ۡؤمِّ يَ َٰ ِّ عَلَۡيُُكۡ ُسلَۡط َٰ ا ينًا  َعلُوْإ َّللِّ بِّ  مُّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali 

dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata 

bagi Allah (untuk menyiksamu). 
152Lihat Q.S. At-Taubah/9: 23. 

ُذٓوإْ  يَن َءإَمنُوْإ ََّل تَتاخِّ ِّ َّلا
 
َا أ ٓأهَيُّ نَُُكۡ َأۡولَِّيآ  يَ َٰ ۡخَوَٰ

ِ
 َءإََبَٓءُُكۡ َوإ

ِ
تَحَ َء إ س ۡ

 
لُۡكۡفَر عَ نِّ أ

 
اهُم بُّوْإ أ َۚ َوَمن يَتََول نِّ ميَ َٰ

ِ
َّۡل
 
ٓئَِّك ُُهُ م ِّ ََل أ نُُكۡ فَأُْولَ َٰ

لُِّموَن  لظا َٰ
 
 أ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu 

menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di 

antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 
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2. Perencanaan Ditinjau Dari Segi Waktu 

a. Perencanaan jangka pendek 

1) Ayat pertama Q.S. al-Hasyr/59: 18 

َ َولَۡتنُظۡر نَۡفسر  َّللا
 
اُقوْإ أ ت

 
يَن َءإَمنُوْإ أ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ  وَ َمۡت لَِّغٖدِۖ ا قَدا ما  يَ َٰ

 
نا أ

ِ
َۚ إ َ َّللا

 
اُقوْإ أ ت

 
ُْيۢ بَِّما أ َ َخبِّ َّللا

 ) ١٨ (تَۡعَملُونَ 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.153 

a) Tafsir ayat 

Secara garis besar, ayat ini mengandung tiga unsur154, yaitu: pertama,  َا ٓأهَيُّ يَ َٰ

 َ َّللا
 
اُقوْإ أ ت

 
يَن َءإَمنُوْإ أ ِّ َّلا

 
 potongan ayat ini mengingatkan kita agar selalu bertakwa ,أ

kepada Allah swt., sebab takwa adalah satu-satunya jalan keselamatan di dunia 

dan di akhirat. Kedua,  َمۡت لِّغَدٖ َولۡتَنُظۡر نَۡفسر ا قَدا ما , potongan ayat ini mempunyai makna 

evaluasi, artinya bahwa masa yang telah lalu hendaknya selalu dievaluasi untuk 

menjadi pertimbangan dalam merumuskan perencanaan. Ketiga,  ٖلِّغَد, mengandung 

makna supaya manusia selalu membuat perencanaan yang baik dengan cara 

mengevaluasi masa lalu dan melihat peluang yang ada untuk mencapai tujuan 

yang baik.  

Al-Ghozali di dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa manusia 

diperintahkan memperbaiki dirinya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada 

Allah swt., dimana kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang 

sebelumnya (kemarin). Di samping itu, kata “perhatikan” menurut al-Ghozali 

mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan setiap perbuatan yang 

dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri dan selalu melakukan perencanaan 

                                                           

153Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 549. 

154Endah Tri Wisuda Ningsih, Perencanaan dalam Perspektif Islam; Kajian Tafsir-Hadis 

Tematik (t.d.), h. 7.  
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untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.155 Imam al-Jauhary menafsirkan 

ayat ini sebagai salah satu bentuk peringatan bagi manusia untuk selalu 

mengintrospeksi diri atas segala sesuatu yang dia perbuat, dimana perbuatan 

manusia harus direncanakan agar tidak rugi dalam hidupnya.156 Ibnu al-Jauzi 

salah satu pakar hadis bermazhab Hambali menjelaskan bahwa hendaknya 

seseorang harus melihat kondisi sebelumnya, melakukan pertimbangan antara hal 

buruk dan hal baik yang menguntungkan.157 Tafsir ini mengingatkan bahwa 

kegagalan dan kesuksesan terdahulu bisa menjadi tolak ukur untuk kegiatan 

berikutnya dengan perencanaan yang lebih matang. Sebagaimana dalam sebuah 

hadis Rasulullah saw. bersabda: 

إ فَانَْتهِّ )روإه إبإ   ْن ََكَن ََشًّ
ِ
إ فَاْمضِّ َوإ ْن ََكَن َخْْيً

ِ
َبَتُه فَا ن َذإَأَرْدَت َأْن تَْفَعَل َأْمًرإ فَتََدباْر عَاقِّ

 158إملبارك(

Artinya: 

Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah 
akibatnya. Jika perbuatan tersebut baik ambillah, dan jika perbuatan tersebut 
jelek, maka tinggalkanlah. (HR. Ibnu Mubarak) 

Hadis di atas menjelaskan bahwa sudah semestinya agar perencanaan itu 

dirumuskan dengan baik dengan mempertimbangkan banyak hal, baik 

pertimbangan terkait pengalaman yang sudah dilalui, maupun membaca situasi 

yang sedang terjadi, semua hal tersebut perlu untuk diperhatikan dalam rangka 

menyusun perencanaan tersebut. Hadis di atas menganjurkan kepada kita untuk 

membuat perencanaan yang mantap dan matang. Setelah itu barulah kita 

                                                           

155Mahmud al-Ghozali, Tafsir al-Ghozali; Tafsir Tematik (Yogyakarta: Islamika, 2004), 

h. 203. 

156Muslim Kamil, “Perencanaan Syariah” ESENSI. Vol.4, No. 3. (Desember 2014), h. 

82-83. 

157Ibnu al-Jauzi, Zad al-Masir (Cet. Ke-1, Juz 6; Libanon: Dar al-Kutub al-Aroby, t. th.), 

h. 13. 

158‘Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Zuhd wa al-Raqaiq (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

t.th), h. 14. 
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bertawakal kepada Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ali-Imran/3: 

159. 

نَي  ِّ لُۡمَتَوّك ِّ
 
بُّ أ َ َُيِّ َّللا

 
نا أ

ِ
َِّۚ إ َّللا

 
ۡ عَََل أ  ) ١٥٩(فَتََوُكا

Terjemahnya: 

maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.159 

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa kaitan antara hadis di atas 

dengan ayat 159 surat Ali-Imran tersebut adalah kalau seseorang membuat 

perencanaan terhadap suatu usaha yang akan dilakukan, hendaknya dilaksanakan 

dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan melakukan pekerjaan yang baru 

sebelum pekerjaan yang sebelumnya diselesaikan. Ini juga berarti bahwa kita 

tidak boleh menumpuk-numpuk program atau rencana tetapi tidak bisa 

dilaksanakan.160 Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tahdzib Sunan Abu Dawud, 

meriwayatkan sebuah hadis: 

ء161  تََفكاُر وإ ىفِّ ُُك ِّ َشْ

Artinya:  

Berpikirlah dalam setiap apapun. 

Artinya bahwa, kita diingatkan untuk selalu memiliki perencanaan dalam 

setiap aktivitas kita, sebab hasil yang diperoleh dari sesuatu yang direncanakan 

akan lebih baik dari keberhasilan yang datang sekedar kebetulan. Mengingat 

keadaan manusia sebagai makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya, maka 

perlu melakukan perencanaan dalam setiap aktivitasnya agar dapat terarah dalam 

melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan Allah swt. sebagai pencipta alam semesta 

                                                           

159Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 72. 

160Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Jami’ Ahkam al-Qur’an (Cet. Ke-3, Juz 18; Lebanon: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 29. 

161Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Tahdzib Sunan Abu Dawud (Juz 2; Lebanon: Dar al-Fikr, 

1999), h. 339. 
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yang maha segala-galanya pun juga membuat rencana162, maka sudah seharusnya 

kita sebagai manusia yang lemah dan meiliki banyak kekurangan untuk senantiasa 

melakukan perencanaan dalam setiap aktivitas kita. 

2) Ayat kedua Q.S. Al-Sajadah/32: 4 

ۡلَۡرَض َوَما بَيَّۡنَُما ِفِّ 
 
تِّ َوأ َوَٰ َم َٰ لسا

 
ي َخلََق أ ِّ َّلا

 
ُ أ َّللا

 
تا  أ ٖم ةِّ أَ س ِّ  َيا

Terjemahnya: 

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dalam enam masa.163 

a) Tafsir ayat 

Informasi al-Qur’an tentang waktu penciptaan dalam enam hari terulang 

sebanyak tujuh kali dalam al-Qur’an, enam kali dengan menggunakan  َخلََق dan 

sekali dalam bentuk َخلَْقنَا yaitu terdapat dalam Q.S. Qaf/50: 38.164 Kata  ٖم  أََيا

merupakan bentuk jamak dari يَْوم yang bermakna min thulu al-syams ila garibihi 

(dari terbit fajar sampai tenggelam matahari). Menurut Ibnu Abbas, hari yang 

dimaksud dalam ayat di atas adalah hari seperti hari di dunia yang dimulai dari 

hari Ahad dan berakhir di hari Jum’at (enam hari).165 Hal ini didasarkan pada 

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

                                                           

162Lihat Q.S. al-A’raf/7: 183. Lihat juga Q.S. Ath-Thariq/84: 16. 

ي َمتِّنٌي  نا َكۡيدِّ
ِ
 َوُأۡمِلِّ لَهُۡمَۚ إ

Terjemahnya: 

Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh 

يُد َكۡيٗدإ    َوَأكِّ

Terjemahnya: 

Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. 

163Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 416. 

164Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam li al-Faz al-Qur’an al-Karim (Cet. Ke-3; 

Kairo: Dar al-Hadis, 1991), h. 439. 

165Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (Juz VII; Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-

Turats, 1952), h. 140. 
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ْْيَا إجلََبَل يَْوَم إَل  بْتِّ َوَخلََق فِّ بََة يَْوَم إلسا ْ َجَر يَْوَم َخلََق إَّلَلُ َعزا َوَجلا إلُتُّ َحدِّ َوَخلََق إلشا

َوإبا  ْْيَا إْْلا اءِّ َوبَثا فِّ ثْننَْيِّ َوَخلََق إلَْمْكُروَه يَْوَم إلْثاَُلََثءِّ َوَخلََق إلْنُّْوَر يَْومِّ إْلَْربَعِّ  يَْوَم إَّْلِّ

ْن يَْومِّ إلُْجُمَعةِّ ىَف  ِْصِّ مِّ اَلُم بَْعَد إلْعِّ يْسِّ َوَخلََق أَٓدَم عَلَْيهِّ إلْسا رِّ إلَْخمِّ رِّ إلَْخلْقِّ َوىفِّ أٓخِّ  أٓخِّ

ََل إللاْيلِّ  ْيَما بنَْيَ إلَْعِْصِّ إ  ْن َساعَاتِّ إلُْجُمَعةِّ فِّ 166َِساعٍَة مِّ
Artinya: 

Allah ‘Azza wa Jalla menciptakan tanah pada hari sabtu, menciptakan 
gunung pada hari ahad, menciptakan pohon pada hari senin, menciptakan al-
Makruh (sesuatu yang dibenci) pada hari selasa, menciptakan al-Nur (cahaya) 
pada hari rabu, kemudian Allah swt. menebarkan hewan-hewan di dalamnya 
pada hari kamis, menciptakan Adam as. setelah waktu Ashar pada hari Jum’at 
pada akahir penciptaan, dan pada akhir waktu jum’at antara Ashar dan waktu 
malam. 

Ulama berbeda pendapat mengenai makna  ٍم تاةِّ َأَيا  M. Quraish Shihab .س ِّ

mengemukakan bahwa ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti enam 

kali 24 jam, meskipun ketika itu matahari dan alam raya belum tercipta. Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Ath-Thabari, menurutnya kata  ٍم تاةِّ َأَيا  adalah proses س ِّ

dimana Allah swt. menciptakan bumi pada hari sabtu, menciptakan gunung pada 

hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang baru 

pada hari Selasa, menciptakan Nur pada hari Rabu, menciptakan hewan pada hari 

Kamis, dan kemudia Allah swt. menciptakan Adam as. pada hari Jum’at.167 

Dari penjelasan singkat di atas, kita dapat memahami adanya bentuk 

perencanaan jangak pendek yang tersirat dalam ayat ini (Q.S. Al-Sajadah/32: 4), 

dimana perencanaan jangka pendek tersebut dilakukan dalam waktu enam hari 

yang dimulai sejak hari Ahad sampai hari Senin. Melalui ayat ini (Q.S. Al-

Sajadah/32: 4), Allah swt. ingin mengajarkan kepada manusi agar di dalam 

melaksanakan pekerjaannya, dilakukan secara rapi, terukur, serta terarah, supaya 

                                                           

166Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Naysaburi, al-Jami’ al-Shahih (Vol. 8; Beirut: Dar 

al-Jail, t.th.), h. 127. 

167Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wil al-Qur’an (Jilid 

VII; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 5. 
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mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaan yang dilakukan tersebut, disamping 

itu juga manusia akan memperoleh cintanya Allah swt., sebab Allah swt. 

mencintai hamba-hambanya yang melakukan pekerjaan dengan baik dan terarah. 

3) Ayat ketiga Q.S. al-‘Asr/103: 1-3 

لَۡعِۡصِّ 
 
َن لَفِّي ُخۡۡسٍ  (١)َوأ نَس َٰ

ِ
َّۡل
 
نا أ

ِ
يَن َءإمَ  (٢)إ ِّ َّلا

 
َّلا أ

ِ
لِّ إ لصا َٰ

 
لُوْإ أ تََوإَصۡوْإ َح َٰتِّ وَ نُوْإ َوَعِّ

ِۡبِّ  لصا
 
ِّ َوتََوإَصۡوْإ بِّأ لَۡحق 

 
 (٣)بِّأ

Terjemahnya: 

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran.168 

a) Asbab al-Nuzul 

Dalam keterangan tafsir Fakhr al-Razi, surat al-‘Ashr turun pada Abu 

Lahab, dan pada hadis marfu’, turun pada Abu Jahal. Dan diriwayatkan, orang 

musyrik berkata bahwa sesungguhnya Muhammad sungguh dalam kerugian. 

Kemudian Allah swt. bersumpah pada perkara yang benar adalah kebalikan dari 

apa yang mereka sangkakan. Yang dimaksud adalah orang tertentu, tetapi menurut 

Ibnu ‘Abbas adalah kumpulan dari orang-orang musyrik seperti al-Walidi Ibn al-

Mughirah, al-‘Ash Ibn al-Wa’il, al-Aswad Ibn ‘Abd al-Muthalib.169 

b) Munasabah 

Adapun keterkaitan antara surat al-‘Ashr dengan surah sebelumnya, yakni 

surat Al-Takatsur adalah, dalam surat al-Takatsur Allah swt. memperingatkan 

manusia yang menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya hanya berupa 

perlombaan menumpuk-numpuk harta, sehingga waktunya habis hanya untuk 

tujuan tersebut dan mereka lalai akan tujuan utama dari kehidupannya. Maka 

                                                           

168Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 602. 

169Fakhr al-Din Muhammad Ibn ‘Umar Ibn al-Husayn Ibn al-Hasan Ibn ‘Ali al-Tamimi 

al-Razi, al-Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghayb (Juz 31-32; Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 87. 
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dalam surat al-‘Ashr ini, Allah swt. memperingatkan tentang pentingnya waktu 

dan bagaimana seharusnya waktu tersebut diisi.170 

Al-Maraghi dalam tafsirnya sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, 

menguraikan dua macam hubungan antara surat ini dengan surat al-Takatsur. 

Pertama, menurutnya tabiat manusia memang memiliki kecenderungan untuk 

mengantarkannya kepada kebinasaan, kecuali yang dipelihara Allah swt. Inilah 

yang merupakan kandungan surat al-‘Ashr ini. Dalam surat al-Takatsur dijelaskan 

tentang sifat manusia yang cenderung berbangga-bangga dan menumpuk-numpuk 

harta, hal itu disebabkan karena memang begitulah sifat manusia, maka surat al-

‘Ashr menjelaskan mengapa terjadi sikap manusia yang cenderung berbangga-

bangga dan menumpuk-numpuk harta. Kedua, surat al-Takatsur menggambarkan 

sifat manusia yang mengikuti hawa nafsunya sehingg terjerumus ke dalam 

kebinasaan, sedangkan surat al-‘Ashr berbicara tentang sifat manusia yang 

menghiasi dirinya dengan sifat terpuji.171 

c) Tafsir Ayat 

لَۡعِۡصِّ 
 
 َوأ

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata ‘Ashr, pendapat-

pendapat tersebut antara lain: Ibnu Abbas, berpendapat bahwa yang dimaksud 

kata ‘Ashr adalah Dahr.172 Qatadah, berpendapat bahwa yang dimaksud ‘Ashr 

adalah akhir waktu siang.173 Di dalam beberapa kitab tafsir terdapat beberapa 

                                                           
170M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (vol. 15; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 496. 

171Idem, Tafsir al-Qur’an al-Karim; Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan 

Turunnya Wahyu (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), h. 471-472. 

172Muhammad al-Husain ibn Mas‘ud al-Fara’ al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzil fi al-Tafsir 

wa al-Tanzil (Juz V; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 620. Terdapat juga dalam Fakhr al-Din 

Muhammad Ibn ‘Umar Ibn al-Husayn Ibn al-Hasan Ibn ‘Ali al-Tamimi al-Razi, op.cit., h. 80. 

Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir (Juz 29; Beirut Dar al-Fikr, 1991), h. 393. 

173Al-Baghawi, loc.it., terdapat juga dalam Abi al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud 

al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma’ani (Juz 29; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 410. 
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redaksi penulisan yang menunjukan makna tersebut, antara lain dalam al-Tafsir 

al-Qur’an li al-Qur’an karya ‘Abd Karim al-Khatib menggunakan redaksi al-

Sa’ah al-Akhirah min al-Nahar.174 Tafsir al-Khazin karya al-Khazin dan Tafsir al-

Kabir karya al-Razi menggunakan redaksi Akhir Tharafay al-Nahar,175 sedangkan 

al-Thaba’ Thaba’i dalam Tafsir al-Mizan menggunakan redaksi al-Tharf al-Akhir 

min al-Nahar.176 Muqatil, yang dimaksud ‘Ashr adalah shalat Asar.177 

Para ulama sepakat mengartikan kata ‘Ashr pada ayat pertama surat 

dengan waktu, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang waktu yang 

dimaksud. Pertama, ‘Ashr adalah waktu atau masa dimana langkah dan gerak 

tertampung di dalamnya. Kedua, waktu tertentu yakni dimana shalat Asar 

dilaksanakan. Ketiga, waktu atau masa kehadiran Rasulullah saw. dalam 

kehidupan ini.178 Pendapat yang paling tepat menurut Quraish Shihab adalah 

waktu secara umum atau mutlak,179 begitu juga menurut Ath-Thabari dan Ibnu 

Katsir mengatakan bahwa yang lebih rajih (kuat) dan masyhur adalah makna 

waktu secara umum, baik siang ataupun malam.180  

Waktu adalah modal utama manusia, apabila waktu tersebut tidak diisi 

dengan kegiatan yang positif maka ia akan berlalu begitu saja. Ali bin Abi Thalib 

                                                           

174‘Abd karim al-Khatib, al-Tafsir al-Qur’an li al-Qur’an (Jilid 15, Juz 30; Beirut: Dar al-

Fikr, 1970), h. 1668. 

175Fakhr al-Din Muhammad Ibn ‘Umar Ibn al-Husayn Ibn al-Hasan Ibn ‘Ali al-Tamimi 

al-Razi, op. cit., h. 81. 

176Al-Sayyid Muhammad Hayyin al-Thaba’ Thaba’i, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an (Juz 

20; Beirut: Mu’assasah al-‘Alami, 1991), h. 409. 

177‘Abdullah Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (Juz 19; 

Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1976), h. 179. 

178M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Vol. 

15; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.  

179Idem, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 

2000), h. 547. 

180Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (vol. 12; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 684. lihat juga 

Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (vol. 4; Beirut:  Dar al-Fikr, 2000), h. 2070. 
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ra. pernah berkata “rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan 

lebih dari itu diperoleh besok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin 

dapat diharapkan kembali esok.181 

Dalam surat yang pendek ini tergambar tatanan yang lengkap tentang 

kehidupan umat manusia sebagaimana yang dikehendaki Islam, di dalamnya juga 

terdapat rambu-rambu yang jelas mengenai sebab kebahagian dan kesengsaraan 

manusia, keberhasilan dan kerugiannya. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa 

kerugian yang diderita manusia itu amat besar. Hal tersebut dapat dipahami 

dengan penggunaan kata khusr yang berbentuk nakirah. Bentuk ini menunjukan 

adanya ancaman yang menakutkan (li tahwil), seolah-olah manusia dalam 

kerugian yang amat besar. Setelah dinyatakan bahwa seluruh manusia dalam 

keadaan merugi, ayat selanjutnya menyebutkan pengecualian bagi orang-orang 

yang tidak akan mengalami nasib tersebut, yakni orang-orang yang beriman dan 

beramal shaleh. 

Secara bahasa, kata al-Iman berarti al-tashdiq (pembenaran).182 Iman yang 

dimaksud dalam ayat ayat ini (Q.S. al-‘Asr/103: 1-3) adalah iman terhadap semua 

perkara yang diwajibkan untuk diimanai. Keimanan tersebut dibuktikan dengan 

ketaatan kepada semua hukum-hukum Allah swt., baik dalam perbuatan maupun 

ucapannya. Ketaatan inilah yang dimaksud dengan amal shaleh, sebab 

mengerjakan amal shaleh berarti menunaikan kewajiban, meninggalkan maksiat, 

dan mengerjakan kebaikan.  

kata  ْتََوإَصۡوإ termasuk fi’il musyarakah (kata kerja timbal balik), yaitu dua 

orang atau lebih mengerjakan suatu perbuatan secara bergantian. Di dalam bahasa 

Arab bila kita menggunakan kata dharaba, berarti yang akan memukul adalah 

                                                           

181Ibid., h. 497-498.  

182An-Nawawi, Syarah Hadis Arba’in (Solo: Pustaka Arafah, 2007), h. 63. 
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satu orang, dan orang yang lain yang dipukul, tetapi apabila kita menggunakan 

kata tadharaba rajulani, berarti dua orang laki-laki itu saling memukul.183 

Kalimat ini seolah-olah mengatakan bahwa; “wahai manusia, sesungguhnya kamu 

ada dalam kerugian selama engkau tidak membangun dirimu dengan iman dan 

amal shaleh, dan jangan hanya membangun dirimu sendiri, tetapi kamu juga harus 

berusaha membangun orang lain bersamamu”.184 Jadi, kata  ِّ لَۡحق 
 
أ  bermakna تََوإَصوۡ ْإ بِّ

bahwa orang-orang mukmin itu merasa saling memiliki, bukan saling 

memanfaatkan, dan masing-masing menjadi pembela dan penolong bagi mukmin 

lainnya dijalan yang benar.185 Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 71. 

ُت بَۡعُضهُۡم َأۡولَِّيآُء بَۡعٖضَۚ يَأَۡ  نَ َٰ لُۡمۡؤمِّ
 
نُوَن َوأ لُۡمۡؤمِّ

 
 ُمرُ َوأ

 
لُۡمنَكرِّ لَۡمۡعُروفِّ وَ وَن بِّأ

 
 يَّۡنَۡوَن َعنِّ أ

 َ َّللا
 
يُعوَن أ َكٰوَة َويُطِّ لزا

 
لَٰوَة َويُۡؤتُوَن أ لصا

 
ۥَٓۚ َرسُ وَ َويُقِّميُوَن أ ٓئِّ وَِلُ ه  ُأْولَ َٰ ُ َّللا

 
هُُم أ َۡحُ  َك َسَْيۡ

ِ
َ إ َّللا

 
 نا أ

 ) ٧١(َعزِّيٌز َحكِّْير 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.186 

Sedangkan  ِِّۡب لصا
 
 ,secara bahasa berarti menahan diri dan mencegah أ

sedangkan secara istilah adalah menahan diri dalam melakukan sesuatu yang tidak 

dikehendaki Allah swt., atau menahan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang 

Allah swt.187 Ada tiga bentuk kesabaran yang harus dimiliki setiap muslim, yaitu: 

(1) sabar dalam menjalankan ketaatan, (2) sabar dalam menjauhi maksiat, dan (3)  

                                                           

183Murtadha Muthahhari, Duruus Min al-Qur’an, terj. Hasan Rahmat (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 1995), h. 86. 

184Ibid., h. 87. 

185Ibid. 

186Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 199. 

187Shalih Muhammad al-Munajid, Amalan Hati (Jakarta: Maktabah Abiyyu, 2004), h. 

151. 
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sabar atas takdir Allah swt. yang menimpa diri setiap muslim. Sabar merupakan 

salah satu tiang iman dan juga salah satu komponen budi pekerti mulia yang harus 

dimiliki oleh setiap muslim.188 Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam kitab 

al-Ta’rifat memberikan definisi sabar adalah meninggalkan rintihan dan 

pengaduan terhadap penderitaan yang dialaminya.189 

Sabar pada hakikatnya merupakan satu unsur yang mendukung sikap 

moralis yang terpuji, dan mampu menjadi benteng terhadap sikap-sikap moral 

yang tercela. Pada segi yang lain, sabar juga merupakan tolak ukur yang tepat 

untuk melihat dan membuktikan apakah seseorang memiliki jiwa besar. Hal 

tersebut digambarkan dalam firman-Nya Q.S. al-Ahqaf/46: 35. 

تَ  ُسلِّ َوََّل تَس ۡ لرُّ
 
َن أ لَۡعۡزمِّ مِّ

 
ۡ مََكَ َصَِبَ ُأْولُوْإ أ ۡصِبِّ

 
اهُۡعجِّ فَأ  ۡمَۚ ل ل

Terjemahnya: 

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati 
dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan 
(azab) bagi mereka.190 

Dalam Q.S. Ali-Imran/3: 200, Allah swt. juga berfirman: 

وْإ َوَصابُِّروإْ  ُ ۡصِبِّ
 
يَن َءإَمنُوْإ أ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ  يَ َٰ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu.191 

Surat ini (Q.S. al-‘Asr/103: 1-3) secara keseluruhan menjelaskan bahwa 

manusia memang benar-benar berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan 

waktu yang telah diberikan oleh Allah swt. secara optimal untuk mengerjakan 

perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh kerena itu, seorang muslim juga harus 

pandai di dalam mengatur segala aktivitasnya agar dapat mengerjakan amal shaleh 

                                                           

188Basri Iba Asghary, Solusi al-Qur’an Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1994), h. 257. 

189Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, Al-Ta’rifat (Jeddah: al-Haramain, t. th.), h. 131. 

190Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 507. 

191Ibid., h. 77. 
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setiap saat, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, dia harus 

memacu dirinya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan cara 

melaksakan qiyamullail, puasa sunnah, belajar ilmu-ilmu agama, dan 

melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang dapat meningkatkan ketakwannya 

kepada Allah swt. Dalam hubungannya secara horizontal, ia juga harus 

membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, menunaikan kewajiban 

berdakwah dilingkungan masyarakat, maupun di tempat-tempat lainnya.  

Memanfaatkan waktu merupakan amanat Allah swt. kepada makhluknya. 

Islam melarang mempergunakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, 

serta manusia juga dituntut agar mengisi waktu dengan amal. Waktu dan amal 

tidak dapat dipisahkan, waktu adalah untuk beramal dan beramal adalah untuk 

mengisi waktu. Amal akan indah bila dilaksanakan sesuai dengan waktunya, 

begitupun sebaliknya waktu akan bermakna bila diisi dengan amal.192 Mengisi 

waktu dengan amal dalam aktivitas keseharian tanpa ada perencanaan mengenai 

amalan-amalan yang akan dikerjakan tersebut, tentu akan sulit untuk dapat 

dicapai. Hal ini disebabkan karena setiap orang selalu memiliki banyak aktivitas 

dalam kesehariannya, apa lagi biasanya seseorang sering melakukan aktivitas-

aktivitas yang sifatnya mendadak, sehingga penggunaan waktunya semakin tidak 

termenej dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan waktunya justru dilewati 

dengan melakukan hal-hal yang sia-sia tanpa ada amalan yang dikerjakan. 

b. Perencanan jangka panjang 

1) Ayat pertama Q.S. Yusuf/12: 48-49 

مۡ  َدإدر يَأَُّۡكَۡن َما قَدا ۡبعر شِّ َ س َ ۢن بَۡعدِّ َذَِٰلِّ َّلا قَلِّ  لَُهنا ُُتۡ ُُثا يَأَِۡتِّ مِّ
ِ
ُنوَن  إ صِّ ا ُُتۡ ما ُُثا  (٤٨)ياٗل م ِّ

 ُ يهِّ يَۡعِصِّ لنااُس َوفِّ
 
يهِّ يَُغاُث أ َ عَامر فِّ ۢن بَۡعدِّ َذَِٰلِّ  (٤٩)َن ويَأَِۡتِّ مِّ

Terjemahnya:  

                                                           

192Fahmi Idris, op. cit., h. 153. 
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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 
akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 
dimasa itu mereka memeras anggur.193 

a) Abab al-Nuzul Surat Yusuf 

Surat Yusuf turun setelah surat Hud, dalam masa-masa sulit dan situasi 

saat itu serupa dengan situasi saat turunnya surat Yunus,194 yakni sangat kritis, 

khususnya setelah peristiwa isra’ dan mi’raj dimana banyak orang meragukan 

pengalaman beliau tersebut, bahkan sebagian umat yang imannya lemah menjadi 

murtad.195 Di sisi yang lain, ketika itu Rasulullah saw. sedang dirundung duka 

atas kematian dua orang yang dicintainya, yakni istri beliau, Sayyidah Khadijah 

dan paman beliau Abu Thalib yang baru saja wafat. Atas kesedihan yang 

Rasulullah saw. dan umat muslim alami pada saat itu, maka kemudian masa itu 

dikenal sebagai ‘Am al-Hazn.196 

Pada waktu Rasulullah saw. dan umat muslim lainnya mengalami 

kesedihan, Allah swt. mewahyukan cerita tentang Nabi Yusuf as. Kisah itu 

menerangkan bahwa Nabi Yusuf as. juga pernah merasakan kesedihan, 

mengalami ujian dan cobaan. Berbagai ujian dan cobaan dihadapi Nabi Yusuf as. 

dengan penuh kesabaran, pun dalam keadaan demikian Nabi Yusuf as. tetap 

berdakwah.  

Oleh karena itu, jika surat ini turun pada masa sedih dan masa sulit 

Rasulullah saw., tujuannya adalah untuk menghibur, menyenangkan dan 

menenangkan hati yang terisolir, berduka, dan menderita. Itulah isyarat 

                                                           

193Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 242. 

194Sayyid Quthb, Tafsir fi Zilalil Qur’an; di Bawah Naungan al-Qur’an. Terj. As’ad 

Yasin dkk. (Jilid 6, Cet. VII; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 301. 

195M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jilid 

6, Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 5. 

196Muhammad Ali al-Shahbuni, Safwah al-Tafsir; Tafsir-tafsir pilihan, Terj. Yasin (Jilid 

2; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 749-750. 
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berlakunya sunnatullah, bahwa ujian dan cobaan apabila dihadapi dengan 

kesabaran, maka pastilah akan ditemukan jalan keluar, hingga tercapai 

kebahagiaan.197 

b) Tafsir Ayat 

Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada 

masyarakat Mesir melalui mimpi raja, agar terus-menerus bercocok tanam selama 

tujuh tahun dengan bersungguh-sungguh sebagaimana biasa kamu bercocok 

tanam, yakni dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, 

pengairan, dan sebagainya. Kemudian apa yang kamu tuai selama dari hasil panen 

sepanjang masa itu, hendaklah kamu biarkan dibulirnya agar tetap segar dan tidak 

rusak, kecuali sedikit yang kamu simpan untuk kamu makan.198 Pada tahun-tahun 

kekeringan itu, bumi tidak menumbuhkan tanaman sama sekali, kalaupun mereka 

menanam maka tidak akan menghasilkan apa-apa.199 Dalam tafsir al-Azhar 

dijelaskan tujuh tahun masa paceklik itu sebagai tujuh tahun yang payah. Hal ini 

disebabkan oleh kemarau yang panjang sehingga tanah menjadi kering, yang 

berimplikasi pada hasil gandum menjadi susut sama sekali.200 

Kemudian setelah masa paceklik itu, akan datang tahun yang padanya 

manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka akan hidup 

sejahtera dimana mereka terus-menerus memeras aneka buah yang menghasilkan 

minuman, mereka juga memeras susu binatang, dan lain sebagainya. Kata ثيُغَا  

apabila dipahami dari kata غَْيث yang bermakna hujan, maka berarti 

terjemahannya adalah diberi hujan, dan jika ia berasal dari kata غَْوث yang berarti 

                                                           

197Sayyid Quthb, op. cit., h. 302-303. 

198M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jilid 

6; Jakarta: lentera hati, 2002), h. 111. 

199Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. Abdul Ghoffar (Jilid 4; Bogor: Pustaka Imam 

Syafi’I, 2004), h.429. 

200Hamka, Tafsir al-Azhar (JIlid 5; t.d.), h. 3659. 
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pertolongan, maka pemahamannya adalah adanya perolehan manfaat yang sangat 

dibutuhkan guna menghilangkan mudharat.201 

Setelah berlalunya tahun-tahun yang sulit itu, kemudian datanglah tahun 

dimana hujan akan menyirami bumi kembali, sampai bumi yang telah seumpama 

mati itu, menjadi hidup kembali. Tanah pun subur, tanaman menghijau, bahkan 

orang-orang pun memeras gandum kemudian dijadikan tepung. Begitupun juga 

mereka memeras air susu dari kambing atau sapi-sapi yang telah gemuk karena 

kesuburan telah kembali.202 

Ayat ini (Q.S. Yusuf/12: 48-49) menunjukan bahwa Nabi Yusuf as. 

diperintahkan Allah swt. untuk merencanakan ekonomi pertanian guna 

menghadapi krisis pangan atau masa paceklik yang akan melanda negeri Mesir 

selama tujuh tahun. Mengahdapi masalah ini, Nabi Yusuf as. memberikan usul 

agar diadakan perencanaan pembangunan pertanian, yang pada akhirnya praktek 

pelaksanaannya juga diserahkan kepada Nabi Yusuf as. Berkat perencanaan yang 

dilakukan Nabi Yusuf as., Mesir dan daerah-daerah sekelilingnya turut mendapat 

berkahnya. 

Dari uraian singkat di atas, kita dapat memahami adanya perencanaan 

yang sangat matang yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as. dalam rangka 

menghadapi masa paceklik tersebut. Nabi Yusuf as. tidak sekedar melakukan 

perencanaan, tetapi juga beliau telah memikirkan dengan matang tentang apa yang 

harus dilakukan dan dipersiapkan selama masa subur tersebut, guna mengahadapi 

masa paceklik yang akan datang. 

                                                           

201M. Quraish Shihab, loc. It. 

202Hamka, op. cit., h. 3659-3660.  
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2) Ayat kedua Q.S. al-Hasyr/59: 18 

َ َولَۡتنُظۡر نَۡفسر  َّللا
 
اُقوْإ أ ت

 
يَن َءإَمنُوْإ أ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ  وَ َمۡت لَِّغٖدِۖ ا قَدا ما  يَ َٰ

 
نا أ

ِ
َۚ إ َ َّللا

 
اُقوْإ أ ت

 
ُْيۢ بَِّما أ َ َخبِّ َّللا

 ) ١٨ (تَۡعَملُونَ 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.203 

Hampir semua ahli tafsir klasik memberikan tafsir kata “li ghad” dengan 

hari kiamat sebagaimana tafsir Imam Ath-Thabari dalam Jami’ al-Bayan fi ta’wil 

al-Qur’an204, begitu juga Imam al-Qurthubi dalam jami’ ahkam al-Qur’an.205  

Kata  نَۡفسر berbentuk isim nakirah yang berkonotasi pada makna umum. 

Penggunaan kata umum ini berarti berlaku bagi semua jenis manusia baik laki-

laki maupun perempuan. Dengan demikian, semua manusia hendaknya melihat 

masa kehidupan yang telah dilalaui sebagai barometer untuk kehidupan akhirat. 

Kehidupan dunia hendaknya menjadi tempat mengumpulkan bekal untuk 

kehidupan yang lebih panjang, yaitu di akhirat.206 Abu Hayyan al-Andalusi 

meberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kata  َمۡت  adalah kehidupan قَدا

dunia, sedangkan kata ٍِل َغد adalah kehidupan akhirat.207 Dasar pengambilan tafsir 

hari kiamat ini didasarkan pada hadis mauquf, dari khutbah Abu Bakar yang 

diterima dari Qatadah. 

                                                           

203Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 549. 

204Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fi ta’wil al-Qur’an (Cet. Ke-5, Juz 13; Libanon: 

Dar al-Kutub al-Aroby, 2009), h. 535. 

205Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Jami’ Ahkam al-Qur’an (Cet. Ke-13, Juz 19; Libanon: 

Daru al-Kutub al-Arobi, 2010), h. 135. 

206Endah Tri Wisuda Ningsih, op. cit., h. 4. 

207Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhith (Cet. Ke-3, Juz 8; Libanon: Daru 

al-Kutub al-Arobi, 2010), h. 443. 
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كر ىب بوَأخرج عبد بن ۡحيد وإبن إملنذر عن نعْي بن محمد إلر ىح قل: َكن من خطبة أَ 

وحون ىف َأجل قد غيب عنُك علمه فا ن إلصد يق : وإعلموإ َأنُك تغد ون وتر 

َّل َب    ذَنهللإس تطعُت َأن ينقىض إَلجل وَأنُت عَل حذر فا فعلوإ, ولن تس تطيعوإ ذِل إ 

Artinya: 

Di antara khutbah Abu Bakar adalah sebagai berikut: ketahuilah, bahwa 
kalian akan bertemu dengan hari esok (kiamat), kalian akan melihat suatu 
masa yang ilmu kalian jadi hilang, bila kalian mampu melaksanakan 
(mempersiapkan) masa itu karena kalian takut, maka kerjakanlah, tapi kalian 
tidak mampu melaksanakan itu semua tanpa mendapat izin dari Allah swt.208 

Dalam tafsir tersebut, Abu Hayyan mengacu pada kata “taghuddu” yang 

berarti hari esok dan bermakna hari kiamat. Hal ini sama persis dengan 

pemahaman Imam al-Suyuthi dalam al-Durru al-Mantsur fi al-tafsir al-Ma’tsur. 

Pemaknaan kata “lighad” dengan hari kiamat yang dikemukakan oleh para ahli 

tafsir juga didasarkan pada ayat sebelumnya, yakni Q.S. al-Hasyr/59: 17. 

ْيَاَۚ وَ  ۡينِّ فِّ َ ّلِّ لناارِّ َخ َٰ
 
َُما ِفِّ أ َبَُتَُمآ َأِنا قِّ َ فَََكَن َع َٰ ٓ َذَِٰلِّ لظا َٰ  َجَزَٰ

 
نيَ ُؤْإ أ  ) ١٧ (لِّمِّ

Terjemahnya: 

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) 
ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-
orang yang zalim.209 

Pada ayat yang ketujuh belas ini, menjelaskan mengenai tempat balasan 

bagi orang-orang yang zalim, sehingga pada ayat selanjutnya Allah swt. 

mengingatkan orang-orang yang bertakwa agar mempersiapkan diri sebelum hari 

kiamat terjadi. Ayat ini (Q.S. al-Hasyr/59: 17) mengandung pesan bahwa, jika 

manusia ingin kembali kepada tuhan-Nya dengan selamat dan sejahtera, maka 

seharusnya proses selamat tersebut dimulai dari dunia ini dengan mengerjakan 

amal kebaikan sebagai mana yang tercantum dalam surat al-Hasyr/59: 18. Dalam 

ayat ini, ditekankan mengenai harus adanya perencanaan yang baik dalam diri 

                                                           

208Jalal a-Din al-Suyuthi, al-Durru al-Mantsur fi al-tafsir al-Ma’tsur (Cet. Ke-3, Juz 6; 

Libanon: Daru al-Kutub al-Arabi, 2010), h. 295. 

209Departemen Agama Republik Indonesia, loc. it. 
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manusia, baik dalam hal beribadah kepada Allah swt., maupun dalam hal 

berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan, agar mendapatkan 

keselamatan di akhirat nanti.210 

Choiruddin Hadhiri, dalam bukunya “Klasifikasi Kandungan al-Qur’an”, 
menyatakan bahwa: dalam setiap langkah gerak, manusia harus 
mengevaluasi dan memperhatikan apa-apa yang sudah diperbuatnya untuk 
kebaikan masa depan. Dengan kata lain, berarti manusia harus memiliki 
rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus kedalam 
lubang yang sama.211  

Quraish Shihab dalam ‘Tafsir al-Mishbah” menjelaskan bahwa  َولۡتَنُظۡر نَۡفسر

َمۡت لِّغَدٖ  ا قَدا  mengandung arti bahwa manusia harus memikirkan terhadap dirinya ,ما

dan merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatannya selama hidupnya, 

sehingga ia memperoleh kenikmatan dalam kehidupannya di dunia sampai di 

akhirat kelak.212 Oleh karena itulah, pengertian takwa dalam ayat ini adalah 

kondisi yang menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan dan merasakan 

pengawasan Allah swt. dalam setiap keadaan.213 Begitu juga menurut Ath-

Thabari, bahwa makna “memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok” 

adalah beraktivitas dengan keimanan dan ketakwaan yang benar agar 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.214 

Dari uraian singkat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila 

manusia ingin meraih kebahagian di akhirat kelak, maka haruslah dipersiapkan 

sejak di dunia. Meraih kebahagiaan di akhirat merupakan cita-cita bagi seluruh 

kaum muslimin. Oleh sebab itu, kaum muslimin harus senantiasa melakukan 

perencanaan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah agar tujuan jangka 

                                                           

210Endah Tri Wisuda Ningsih, op. cit., h. 14. 

211Muslim Kamil, op. cit., h. 83. 

212Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. 

Ke-5; Jakarta: Lenter Hati, 2006), h. 130. 

213Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur’an, terj. As’ad Yasin dan Abdul Aziz Salim 

Basyahril (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 21. 

214Ibnu jarir Ath-Thabari, op. cit., h. 49.  
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panjang yang diinginkan tersebut dapat diraih. Didalam melakukan perencanaan 

tersebut, hal yang harus dipegang oleh kaum muslimin adalah takwa, bahwa 

segala hal yang akan dilakukan harus direncanakan dengan berlandaskan 

ketakwaan kepada Allah swt. sebagai syarat yang paling utama untuk meraih 

kebahagiaan di akhirat kelak. 

3) Ayat ketiga Q.S. al-‘Asr/103: 1-3 

لَۡعِۡصِّ 
 
َن لَفِّي ُخۡۡسٍ  (١)َوأ نَس َٰ

ِ
َّۡل
 
نا أ

ِ
يَن َءإمَ  (٢)إ ِّ َّلا

 
َّلا أ

ِ
لِّ إ لصا َٰ

 
لُوْإ أ َوإَصۡوْإ تَ َح َٰتِّ وَ نُوْإ َوَعِّ

ِۡبِّ  لصا
 
ِّ َوتََوإَصۡوْإ بِّأ لَۡحق 

 
 (٣)بِّأ

Terjemahnya: 

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.215 

Surat al-‘Ashr merupakan salah satu surat yang pendek dalam al-Qur’an 

dan banyak dihafal oleh kaum muslimin, akan tetapi sangat sedikit di antara kaum 

muslimin yang memahaminya. Meskipun surat ini pendek, namun memiliki 

kandungan makna yang sangat dalam. Imam Syafi’i dalam tafsir Ibnu Katsir216, 

berkata: 

ْو َرَة لََوَسَعُْتُمْ  هِّ إلسُّ  لَْو تََد باَر إلنااُس َهذِّ

Artinya: 

Seandainya setiap manusi merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan 
mencukupi untuk mereka 

Dalam surat ini tercermin manhaj yang lengkap bagi kehidupan manusia 

sebagaimana yang dikehendaki Islam. Hakikat besar yang ditetapkan dalam surat 

ini secara total adalah bahwa dalam semua rentan zaman dan perkembangan 

manusia sepanjang masa, hanya ada satu manhaj yang menguntungkan dan 

menyelamatkan, manhaj itu adalah iman, amal shaleh, saling menasehati untuk 

menaati kebenaran, dan saling menasehati agar sabar dalam menjalani kehidupan. 

                                                           

215Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 602. 

216Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim (Vol. VIII; Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 499. 
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َن لَفِّي ُخۡۡسٍ  نَس َٰ
ِ
َّۡل
 
نا أ

ِ
 إ

Menurut Syaikh Muhammad ‘Abduh dalam Tafsir al-Qur’an al-Karim, 

yang dimaksud dengan al-Insan adalah manusia yang berakal dan sudah dewasa 

(baligh), yakni manusia secara mutlak, yang disertai kata sandang al (al-Insan) 

menunjukan bahwa yang dimaksud adalah pribadi-pribadi yang dikenal dan 

terlintas gambaran tentang mereka dibenak para pendengar ketika berlangsungnya 

pembicaraan tersebut.217 

Dalam tafsir al-Mizan karya Thaba’ Thaba’i, al-Khusr adalah 

berkurangnya pokok harta atau hilangnya modal.218 Kemudian lafaz lafi khusr 

adalah nakirah yang menunjukan satu macam dari macam-macam kerugian selain 

kerugian harta (al-maliyah) dan pangkat (al-jahiyah).219 Al-Baghawi dalam 

tafsirnya Ma’alim al-Tanzil, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khusran 

adalah hilangnya modal harta manusia dalam kehancuran dirinya, dan habisnya 

umur dengan maksiat.220 

Kata khusr mempunyai banyak arti, antara lain; rugi, sesat, celaka, lemah, 

tipuan dan sebagainya yang kesemuanya mengarah pada makna yang negatif. 

Kata tersebut dalam ayat ini berbentuk nakirah. Ia menggunakan tanwin sehingga 

                                                           
217Syaikh Muhammad ‘Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Karim, terj. Muhammad Bagir 

(Bandung: Mizan, 1998), h. 310. 
218Meskipun istilah ini sering dipakai dalam perniagaan, akan tetapi makna kerugian yang 

ditunjukan al-Qur’an tidak hanya berdimensi duniawi, akan tetapi khusr yang dimaksudkan lebih 

berdimensi ukhrawi. Dalam pandangan Allah swt., orang yang merugi adalah orang yang 

mendapat murka dan azab-Nya di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-

Nya Q.S. al-Zumar/39: 15. 

ٓوْإ َأنُفسَ  ُ يَن َخۡسِّ ِّ َّلا
 
ِّيَن أ لَۡخ َٰۡسِّ

 
نا أ

ِ
ۦه قُۡل إ ن ُدونِّهِّ ئُُۡت م ِّ ۡعُبُدوْإ َما شِّ

 
يَ َٰ َوَأۡهلِّْيِّ  هُمۡ فَأ لۡقِّ

 
إۡم يَۡوَم أ لُۡخۡۡسَ

 
َ ُهَو أ ِلِّ ه َأََّل َذَٰ نُي َمةِّ لُۡمبِّ

 
 ُن أ

Terjemahnya: 

Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. 

Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri 

mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah 

kerugian yang nyata. 

219Al-Sayyid Muhammad Hayyin al-Thaba’ Thaba’i, op. cit., h. 410. Lihat juga Asy-

Syanqithi, Tafsir Adhwa’ul Bayan, Edisi Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 582. 

220Muhammad al-Husain ibn Mas‘ud al-Fara’ al-Baghawi, op. cit., h. 620. 
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memberikan arti “keragaman dan kebesaran” sehingga kata khusr harus dipahami 

sebagai kerugian, kesesatan dan kecelakaan besar. Kata la fi adalah gabungan dari 

huruf lam yang menyatakan sumpah dan huruf fi yang mengandung makna wadah 

atau tempat. Kata tersebut mengandung makna bahwa manusia berada di dalam 

suatu wadah kerugian, dimana kerugian seakan-akan menjadi suatu wadah atau 

tempat manusia berada serta diliputi oleh wadah tersebut.221 Keberadaannya 

dalam wadah tersebut mengandung arti bahwa manusia berada dalam kerugian 

total, tidak ada satu sisi pun dari diri dan usahanya yang luput dari kerugian, serta 

kerugian itu amat besar dan beraneka ragam.222 

لَِّح َٰتِّ َوتََوإَصۡوْإ بِّ  لصا َٰ
 
لُوْإ أ يَن َءإَمنُوْإ َوَعِّ ِّ َّلا

 
َّلا أ

ِ
ِّ َوتََوإَصۡوْإ بِّ إ لَۡحق 

 
ِۡبِّ أ لصا

 
أ  

Dalam ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa setiap manusia berpotensi 

berada dalam kerugian bila tidak memanfaatkan waktunya, maka cara 

memanfaatkan waktu tersebut agar manusia terhindar dari kerugian adalah223; 

pertama, kecuali manusia memanfaatkan setiap waktunya dengan Iman. Artinya 

bahwa, orang-orang yang belum beriman kepada Allah swt. meskipun 

mengerjakan kebaikan di dunia, maka sesungguhnya ia berada dalam kerugian 

dan sesungguhnya ia juga telah merugikan dirinya sendiri menurut pandanagan 

Allah swt.224 Iman merupakan pembenaran dengan hati terhadap apa yang 

disampaikan oleh Rasulullah saw., beriman bukan berarti cukup dengan meyakini 

                                                           

221M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, op. cit., h. 497-498. 

222Idem, Wawasan al-Qur’an, op. cit., 559. 

223Adi Hidyat, Syarah Kitab Riyadush Sholihin; Bab Tentang Ikhlas dan Niat yang Benar 

dalam Beribadah, youtube.com/masjid As-Salam (Diakses: tanggal 8 April 2017). 
224Lihat firman Allah swt. dalam Q.S. al-An’am/6: 12. 

نُوَن  ٓوْإ َأنُفَسهُۡم فَهُۡم ََّل يُۡؤمِّ ُ يَن َخۡسِّ ِّ َّلا
 
 أ

Terjemahnya:  

Orang-orang yang merugikan dirinya mereka itu tidak beriman. 
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Allah swt. di dalam hati saja, melainkan tetap harus diucapkan dengan lisan dan 

dibuktikan dengan perbuatan.225  

Kedua,  ِّلَِّح َٰت لصا َٰ
 
لُوْإ أ  setelah beriman maka yang harus dilakukan ,َوَعِّ

selanjutnya adalah melakukan amal shaleh, kerena dengan iman saja belum cukup 

untuk mengantarkan manusia terhindar dari kerugian, sebab orang yang sudah 

beriman akan tetapi tidak beramal shaleh, maka ia juga dapat menjadi bagian dari 

pada orang-orang yang merugi.  

Maka penting untuk melakukan perencanaan dalam mempersiapkan amal 

kebaikan apa yang bisa dikerjakan. Misalnya dengan mulai melakukan 

perencanaan terhadap kebaikan-kebaikan apa yang akan dikerjakan, hal inilah 

juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw. dimana ketika waktu 

subuh tiba, mereka sudah memiliki rencana terhadap kebaikan-kebaikan yang 

akan mereka kerjakan pada hari itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ra. yang 

dengan lisan Rasulullah saw. dijamin masuk surga, juga masih merencanakan 

amalannya. Maka semestinya kita yang belum jelas surganya harus lebih serius 

dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, agar menjadi orang-orang yang 

beruntung di akhirat kelak dan dimasukan ke dalam surga-Nya. Allah swt. 

berfiran dalam Q.S. al-Mu’minun/23: 102. 

لُۡمۡفلُِّحونَ  
 
ٓئَِّك ُُهُ أ يُنُهۥ فَأُْولَ َٰ زِّ  )١٠٢ (فََمن ثَُقلَۡت َمَوَٰ

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-
orang yang dapat keberuntungan.226 

                                                           
225Sebagaimana definisi Iman itu sendiri, yaitu: 

لْقَلْبِّ  يٌق َبِّ   ,تَْصدِّ
ِ
لل َِّسانِّ َوإ لَْجَوإرِّحِّ  ,ْقَرإٌر َبِّ ٌل َبِّ  َوَعَ

Artinya: 

Percaya dengan hati, ikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. 

Terdapat dalam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husaini ibn ‘Abdullah al-Jurriyyu al-

Baghdadi, al-Syari’ah (Riyadh: Dar al-Wathni, 1999), h. 611. Lihat juga Fahmi Idris, Nilai dan 

Makna Kerja Dalam Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 155. 

226Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., 349. 
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Ketiga,  ِِّۡب لصا
 
أ ِّ َوتََوإَصۡوْإ بِّ لَۡحق 

 
أ  di dalam kita mengerjakan amal shaleh ,َوتََوإَصۡوْإ بِّ

tersebut, kita juga harus selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. 

Menurut Syaikh Muhammad ‘Abduh, kata al-Haq di sini berarti kebenaran yang 

pasti atau syariat agama yang sahih. Maka syarat untuk manusia dapat terhindar 

dari kerugian adalah mengetahui hakikat kebenaran, menetapkannya atas diri 

mereka dan memantapkannya di dalam hati.227 Menurut al-Zamakhsari, al-Haq 

adalah semua kebaikan, yaitu tauhid (mengesakan Allah swt.), taat kepada-Nya, 

mengikuti kitab-kitab-Nya, zuhud di dunia serta cinta akhirat.228 Saling berwasiat 

dalam yang Haq (kebenaran) yang diperintahkan dalam ayat ini (Q.S. al-‘Asr/103: 

1-3) mengandung pengertian bahwa seseorang berkewajiban untuk mendengarkan 

kebenaran dari orang lain serta mengajarkannya kepada orang lain pula. 

Seseorang belum terbebas dari kerugian bila hanya sekedar beriman, beramal 

shaleh dan mengetahui kebenaran itu untuk dirinya, tetapi ia berkewajiban pula 

untuk mengajarkannya kepada orang lain.229 

Al-Shabr adalah ketabahan di dalam menghadapi segala sesuatu serta 

kemampuan mengendalikan nafsu demi mencapai kebaikan.230 Pada intinya 

adalah kita harus sabar dalam menjalani semua hal tersebut, sebab tidak mudah 

untuk konsisten dalam mengerjakan kebaikan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa waktu adalah sesuatu 

yang sangat berharga dalam kehidupan, menyia-nyiakan waktu berarti kerugian 

yang besar. Oleh karena itu, agar waktu dapat diisi dan dimanfaatkan dengan 

maksimal, maka perlu dibuat perencanaan-perencanaan tentang aktivitas-aktivitas 

apa saja akan dilakukan, misalnya dalam hal ibadah, bergaul dengan teman, dan 

                                                           

227Syaikh Muhammad ‘Abduh, op. cit., h. 311. 

228Wahbah al-Zuhaily, op. cit., h. 394. 

229M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, op. cit., h. 503-504. 

230Idem, Wawasan al-Qur’an, op. cit., h. 563. 
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lain sebagainya, semua harus diatur dan direncanakan dengan baik agar waktu 

yang dimiliki dapat digunakan semaksimal mungkin. 

Dalam ayat ini (Q.S. al-‘Asr/103: 1-3) Allah swt. bersumpah demi waktu 

dengan menggunakan kata ‘Ashr, tidak menggunakan kata yang lain misalnya al-

Dahr. Hal ini mengandung pengertian bahwa ketika manusia mencapai hasil 

setelah ia memeras tenaganya, sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang 

dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal saleh. Kerugian tersebut 

mungkin tidak akan segera dirasakan dalam waktu yang dekat, akan tetapi dalam 

jangka waktu yang panjang kedepan, ia pasti akan merasakannya, baik menjelang 

akhir waktu kehidupannya, maupun ketika akan menerima hukuman di akhirat 

kelak.231 

Oleh karena itu, agar manusia tidak merugi baik di dunia, lebih-lebih di 

akhirat kelak, perlu melakukan perencanaan dalam setiap aktivitasnya, khususnya 

dalam hal ibadah. Ibadah sangat perlu untuk direncanakan, kadang dengan kita 

sudah membuat perencanaan terhadap ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, kita 

juga masih bisa lalai dan tidak konsisten dengan rencana yan telah dibuat, apa lagi 

ibadah tersebut tidak pernah direncanakan, tentu akan semakin besar 

kemungkinan bagi kita untuk lalai bahkan meninggalkan ibadah tersebut. 

4) Ayat keempat Q.S. An-Nisa/4: 9 

فً  َع َٰ اٗة ضِّ ِّي ۡن َخلۡفِّهِّۡم ُذر  يَن لَۡو تََرُكوْإ مِّ ِّ َّلا
 
ۡم فَلۡ عَ افُوْإ ا خَ َولَۡيۡخَش أ َ َولَۡيقُ لَْۡيِّ َّللا

 
ولُوْإ قَۡوَّٗل َيتاُقوْإ أ

يًدإ  )٩ (َسدِّ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.232 

                                                           

231Idem, Tafsir al-Qur’an al-Karim, op. cit., h. 474-475. 

232Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 79. 
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Islam menuntut agar para orang tua mendidik anak-anaknya dengan 

pendidikan keagamaan, akhlak, serta keterampilan dengan berbagai macam ilmu 

pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah mengasuh dan menjaga kesehatan 

tubuhnya dengan sempurna. Anak merupaka amanah Allah swt., maka wajib 

untuk dijaga keselamatan lahir dan batinnya.233 Hendaklah umat Islam berusaha 

dengan segala daya dan upaya untuk memperbaiki budi anak-anaknya, untuk 

mencerdaskan anak-anaknya, untuk menjadikannya seorang yang mukmin, dan 

diberikan pula pendidikan tentang bagaimana hidup dalam lingkungan 

masyarakat.234 Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan 

Baihaqi, Rasulullah saw. bersabda: 

 

ُه َوَأدا بَُه وَ  َن إْسَ سِّ هِّ َأْن َُيْ ِّ ا َحقُّ إلَْو َْلِّ عَََل َوإْلِّ َ ْلكِّتَابََة وَ َمُه إعَل َماي َباَحَة َوإلْرا َة َوَأْن ََّل إلْس ا

َذإ َأْدَرَك 
ِ
َجُه إ ِّ ًبا َوَأْن يَُزو  َّلا َطي ِّ

ِ
 يَْرُزقَُه إ

Artinya: 

Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberinya nama yang baik, 
mendidik sopan santun, mengajarinya baca tulis, berenang, dan memanah, 
memberi rezeki (makanan) hanya yang baik-baik, dan menikahkannya jika 
telah sampai umurnya.  

Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan 

kepada anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak dan 

spiritual yang luhur.235 Mendidik untuk mempersiapkan anak agar mereka dapat 

mempergunakan tenaga dan bakatnya dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan 

yang diberikan hendaknya mencakup pendidikan akal, jasmaniyah, akhlak, dan 

kemasyarakatan.236 Tanggung jawab terhadap anak harus direalisasikan 

                                                           

233Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, al-Islam (Cet. 1, Edisi II; Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 310. 

234Ibid. 

235Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga 

Sebuah Perspektif Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, t. th.), h. 24-25. 

236Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2007), h. 8. 
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secepatnya secara optimal dimulai sejak anak lahir, dan harus dilaksanakan 

dengan landasan iman yang sempurna dan akidah yang benar, syari’at dan moral 

islami, sekaligus akhlak yang baik.237 

Ayat ini secara tegas memperingatkan kepada setiap orang baik laki-laki 

maupun perempuan agar jangan sampai dikemudian hari meninggalkan anak-anak 

yang lemah. Pengertian lemah dalam ayat ini (Q.S. An-Nisa/4: 9) mempunyai 

pengertian yang sangat luas, di antaranya adalah: 

a) Lemah dalam aspek agama  

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik anaknya 

terutama dalam hal memberikan pendidikan keagamaan, terutama dalam 

mengarahkan, melatih dan membiasakan kelakuan-kelakuan keagamaan. Orang 

tua adalah pusat kehidupan rohani bagi anak. Apa yang dipercaya oleh anak 

tergantung kepada apa yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Hal ini selaras 

dengan salah satu hadis Rasulullah saw. bahwa tidaklah dilahirkan seorang anak, 

melainkan dengan fitrah, maka orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi 

atau Nasrani atau Majusi.238 

َسانِّهِّ 239 إنِّهِّ َأْو يَُمج ِّ َ َدإنِّهِّ َأْو يُنَِص ِّ ِّ  ُُكُّ َمْولُْوٍد يُْوَْلُ عَََل إلْفِّْطَرةِّ فَأَبََوإُه هُيَو 

Artinya: 

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang 
menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 

Dengan demikian orang tua harus benar-benar menyadari bahwa dirinya 

mengemban amanah dari Allah swt. untuk mendidik anak-anaknya menjadi 

manusia yang berguna dan berakhlak baik dalam hidupnya. Dalam rangka 

                                                           

237Muhammad Zuhaili, Al-Islam wa Asy-Syabah, Terj. Arum Titisari (Jakarta: AH 

Ba’adillah Press, 2002), h. 36. 

238Syahminan Zaini, Arti Anak Bagi Seorang Muslim (Surabaya, al-Ikhlas, 1982), h. 6. 

239Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhi al-Imam al-

Nawawi (Jilid XIV; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 25. 
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memberikan pendidikan keagamaan kepada anak, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh orang tua, di antaranya:240 

(1) pendidikan agama sebaiknya dimulai sejak dini, bahkan sejak sebelum 

anak lahir. Islam mewajibkan anak-anak diperhatikan sejak mereka berada 

dalam kandungan dengan cara memeliharanya sebaik mungkin, tidak 

menyakiti, apa lagi sampai menggugurkannya241 demi menjaga kemuliaan 

dan kehormatan anak. Salah satu metode mendidik anak sejak dalam 

kandungan adalah dengan mendoakannya agar kelak menjadi anak yang 

shaleh. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 38. 

يعُ  اَك َسِّ ن
ِ
َبًةِۖ إ اٗة َطي ِّ ِّي نَك ُذر  ُ ن ْلا ْلُّ قَاَل َرب ِّ َهۡب ِلِّ مِّ

 
ٓ  أ  ) ٣٨(ءِّ عَا

Terjemahnya: 

Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.242 

(2) memberikan makan yang halal dan baik (halalan-thayyiban). Dalam Islam, 

makanan dan minuman bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik 

anak, akan tetapi juga berkaitan dengan perkembangan jiwa dan 

kepribadiannya.  Allah swt. berfirman Q.S. al-Baqarah/2: 168. 

ٗب  اٗل َطي ِّ ۡلَۡرضِّ َحلَ َٰ
 
ا ِفِّ أ ما لنااُس ُّكُوْإ مِّ

 
َا أ ٓأهَيُّ  يَ َٰ

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi.243 

                                                           

240Ahmad Yani, “Pendidikan Agama pada Anak Oleh Orang Tua: Tinjauan Psikologi 

Islam” Jurnal Ilmu Agama Vol. 14. No. 1 (April 2014). 

241Perbuatan menggugurkan kandungan adalah sama dengan membunuh anak calon bayi 

tersebut, dimana perbuatan ini sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah swt.  

ۡملَ َٰ 
ِ
ۡن إ َدُُك م ِّ ِۖ َوََّل تَۡقُتلُٓوْإ َأۡولَ َٰ ُُهۡ َيا

ِ
ُن نَۡرُزُقُُكۡ َوإ ۡ  ٖق َّنا

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (Q.S. al-An’am/6: 151). 

242Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 56. 

243Ibid., h. 26. 
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بَ َٰتِّ َما َرَزۡقنَ َٰ  ن َطي ِّ يَن َءإَمنُوْإ ُّكُوْإ مِّ ِّ َّلا
 
َا أ ٓأهَيُّ ۡشكُ  ُُكۡ يَ َٰ

 
ِّ َوأ ا ُه تَعۡ ُروْإ َّللِّ َيا

ِ
ن ُكنُُتۡ إ

ِ
ُبُدوَن  إ

)١٧٢) 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik 
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-
benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. al-Baqarah/2: 172).244 

(3) Orang tua harus memberikan contoh dan suri tauladan yang baik terhadap 

anaknya. Dengan contoh yang baik tersebut, diharapkan anak akan meniru 

perbuatan tersebut hingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam tingkah 

lakunya. Setiap keluarga tentu akan menginginkan memiliki keluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh sebab itu, setiap anggota 

keluarga khususnya ayah harus memiliki peran dalam menjalankan 

amanah tersebut. Seorang ayah sebagai kepala rumah tangga haruslah 

memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya 

tersebut. Rasulullah saw. bersabda: 

ياتِّهِّ ُّكُُُّكْ  ُئوٌل َعْن َرعِّ ي عَََل إلنااسِّ َرإعٍ عَلَْْيِّ  ,َرإعٍ َوُّكُُُّكْ َمس ْ ِّ ُْي إَّلا ُئوٌل فَاْلَمِّ ْم َوُهَو َمس ْ

ُجُل َرإعٍ عَََل َأْهلِّ بَيْ  ,َعّْنُمْ  ُئوٌل َعّْنُمْ َوإلرا َيٌة عَََل بَيْتِّ بَْعلِّهَا  ,تِّهِّ َوُهَو َمس ْ َوإلَْمْرَأُة َرإعِّ

َ َوَوَْلِّ  ُئوَّلٌ َعّْنُمْ هِّ َوهِّ ُجلِّ َرإعٍ عَََل َمالِّ س َ  , َمس ْ ُئوٌل َعْنهُ َوَعْبُد إلرا هِّ َوُهَو َمس ْ دِّ أَََّل  ,ي ِّ

ياتِّهِّ  ُئوٌل َعْن َرعِّ  245فَُُكُُُّكْ َرإعٍ َوُّكُُُّكْ َمس ْ

Artinya: 

setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai 
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat 
manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan 
kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi 
keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah 
pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas 
mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia 
bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah adalah pemimpin 
yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. 

                                                           

244Ibid., h. 27. 

245Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaybani, 

op. cit., h. 156. 
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(4) Membiasakan anak dengan tingkah laku keagamaan dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah misalnya: berlaku taat pada orang tua, mengajak anak 

melaksanakan shalat, membaca al-Qur’an, bersikap lemah lembut dan 

sopan, jujur dan bertanggung jawab, menunjukan pandangan hormat dan 

rasa segan kepada orang tua, membiasakan anak berlaku adil dengan 

memberikan contoh perlakuan adil terhadap mereka. Sehubungan dengan 

mengajarkan praktek-praktek keagaman ini, Rasulullah saw. bersabda: 

اَلةِّ  لصا نِّنيَ  ُمُروإ َأْوََّلَدُُكْ َبِّ ْبعِّ س ِّ ِّقُوإ  ,َوإَْضِّبُوُُهْ عَلَْْيَا ,َوُُهْ َأبْنَاُء س َ َوُُهْ َأبْنَاُء َعْْشٍ َوفَر 

عِّ   246بَيَّْنُْم ِفِّ إلَْمَضاجِّ

Artinya: 

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat diusia mereka 
tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun, dan pisahkan 
tempat tidur mereka. 

b) Lemah dalam aspek ekonomi 

Orang yang matang dari aspek ekonominya, maka dia akan sejahtera dan 

memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga ia akan memiliki kesempatan 

yang lebih besar dan leluasa dalam beribadah kepada Allah swt. Seseorang yang 

memiliki kekuatan finansial yang baik, juga dapat menggunakan hartanya sebagai 

sarana berjihad dan beribadah kepada Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam 

Q.S. al-Hujurat/49: 15.  

ۦ ُُثا  ِّ ِّ َوَرُسوِلِّ َّللا
 
يَن َءإَمنُوْإ بِّأ ِّ َّلا

 
نُوَن أ لُۡمۡؤمِّ

 
اَما أ ن

ِ
َ  إ لِّهِّۡم وَ ََتبُوْإ َوَج َٰ ۡم يَۡر ل هِّۡم ِفِّ َهُدوْإ بِّأَۡمَوَٰ َأنُفسِّ

قُوَن  دِّ لصا َٰ
 
ٓئَِّك ُُهُ أ َِّۚ ُأْولَ َٰ َّللا

 
 ) ١٥(َسبِّيلِّ أ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak 
ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada 
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.247 

                                                           

246Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Isyhaq ibn Basyir ibn Syaddad as-Sijistani, 

op. cit., h. 1. 

247Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 518. 
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c) Lemah dalam aspek pendidikan 

Islam memberi perhatian yang sangat serius terhadap pendidikan karena 

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Orang-orang yang rajin menuntut 

ilmu, baik dalam ilmu yang berhubungan dengan aspek keduniaan, maupun ilmu 

yang berkaitan dengan aspek agama, akan dimudahkan dalam menapaki 

kehidupan. Bahkan ditegaskan pula bahwa kedudukan orang berilmu lebih mulia 

dari pada ahli ibadah seperti halnya cahaya rembulan dimalam bulan purnama 

dibandingkan dengan bintang-bintang. Rasulullah saw. bersabda: 

نا إلَْماَلئَِّكَة لَتََضُع َمْن َسََلَ َطرِّيقًا يَلْتَ 
ِ
ََل إلَْجناةِّ َوإ

ِ
ُ َِلُ َطرِّيقًا إ يهِّ عِّلًْما َسهاَل إَّللا ُس فِّ مِّ

َماءِّ َوإْلَْرضِّ َحَّتا  َتْغفُِّر َِلُ َمْن ِفِّ إلسا ِْلِّ يَس ْ نا َطالَِّب إلْعِّ
ِ
ِْلِّ َوإ َأْجنَِّحَُتَا رًِّضا لَِّطالِّبِّ إلْعِّ

نا فَ 
ِ
يَتانِّ ِفِّ إلَْماءِّ َوإ ْضَل إلَْعالِّمِّ عَََل إلَْعابِّدِّ َكَفْضلِّ إلَْقَمرِّ عَََل َسائِّرِّ إْلَكَوإكِّبِّ )ووإه إلْحِّ

بن ما جة(  248إ 

Artinya: 

Barangsiapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan 
baginya jalan menuju surga. Para Malaikat akan membentangkan sayapnya 
karena ridla kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan 
dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di 
air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah 
ibarat bulan purnama atas semua bintang. 

Hadis di atas mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan bagi siapa saja 

jika ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Keluarga 

sebagai institusi sosial yang bersentuhan langsung dengan anak, sangat perlu 

untuk memperhatikan pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya. Orang tua 

harus memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada anaknya. 

Apabila orang tua memberikan pendidikan terhadap anaknya sejak kecil, maka 

pengetahuan tersebut akan tertanam dan melekat dalam ingatan anak tersebut. 

Rasulullah saw. bersabda: 

                                                           

248Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 40. 
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ُ ِفِّ ُصْغرِّهِّ ََكلناْقشِّ ِفِّ إلَْحْجرِّ  ي يََتَعِلا ِّ ثُْل إَّلا  249مِّ

Artinya: 

Orang yang belajar diwaktu kecil, ibarat melukis di atas batu. 

Di dalam al-Qur’an, isyarat mengenai pentingnya memberikan pendidikan 

kepada anak dapat disimak misalnya dalam firman Allah swt. yang terdapat dalam 

Q.S. at-Taubah/9: 122. 

اٗةَۚ فَلَۡوََّل نََفَر مِّ  نُوَن لَِّينفُِّروْإ ََكٓف لُۡمۡؤمِّ
 
رۡ ن ُُك ِّ َوَما ََكَن أ ّۡنُ  فِّ  ل َِّيَتَفقاهُقَٖة م ِّ

ر
ينِّ ۡم َطآئَِّفة ِّ ْل 

 
وْإ ِفِّ أ

َذإ َرَجُعٓوإْ 
ِ
ُروْإ قَۡوَمهُۡم إ اهُۡم َيَۡ  َولُِّينذِّ ۡم لََعل لَْۡيِّ

ِ
 )١٢٢ (ونَ َذرُ إ

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.250 

d) Lemah dalam aspek fisik 

Kesehatan fisik merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. 

Islam mewanti-wanti agar para orang tua tidak meninggalkan keturunannya dalam 

keadaan lemah fisik. Rasulullah saw. menyatakan dalam salah satu hadisnya 

bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah swt. dari pada orang 

mukmin yang lemah. 

ََل إ
ِ
يُّ َخْْيٌ َوَأَحبُّ إ ُن إلَْقوِّ يفِّ إلُْمْؤمِّ عِّ نِّ إلضا ْن إلُْمْؤمِّ ِّ مِّ   251َّللا

Artinya: 

Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu 
wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah. 

                                                           

249Muhammad Thahir ibn ‘Ali al-Shadiqi al-Hindi al-Fattani, Tazkirah al-Maudhu’ati 

(t.tp.: Idaratu al-Thaba’ah al-Muniriyyati, t.th.), h. 22. 

250Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 207. 

251Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-‘Utsaimin, Nubdzah fi al-‘Aqidati al-

Islamiyah (Juz 1; Mekah: Dar al-Tsiqah Linasyri wa al-Taujih, 1992), h. 67. 



119 
 

 
 

Generasi yang kuat dan sehat dapat memberikan manfaat yang besar, baik 

bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kekuatan tersebut, dapat ia gunakan dalam 

jihad fi sabilillah membela Islam, dan berdiri menghadapi musuh-musuh Islam. 

Semua hal tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh mukmin yang lemah. 

Dari penjelasan di atas, hendaknya setiap calon ayah dan ibu 

merencanakan dan mempersiapkan sedemikian rupa segala sesuatu yang 

dibutuhkan bagi kelahiran dan pertumbuhan anak-anak mereka. Sehingga kelak 

bisa menjadi generasi yang kuat, dan bukan generasi lemah yang jauh dari Allah 

swt. dan Rasul-Nya, dan tidak pula menjadi anak yang lemah yang akan menjadi 

beban sosial bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.252 

Dalam Islam, anak merupakan titipan Allah swt. yang kelak akan dimintai 

pertanggung jawabannya dihadapan Allah swt., baik dari segi perkembangan 

jasmani dan rohaninya, maka yang paling bertanggung jawab dari segala bentuk 

perkembangan anak adalah orang tua, apakah ia menjadi Nasrani, Majusi, atau 

Islam sejati. 

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua 

berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua 

gagal mendidiknya, maka bisa saja anak justru menjadi malapetaka bagi orang 

tuanya. Oleh sebab itu, di dalam al-Qur’an disebutkan beberapa tipologi anak, 

salah satunya adalah anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah swt. 

berfirman dalam Q.S. at-Taghabun/64: 14. 

                                                           
252Musdah Mulia, Konsep Anak dalam Islam.  
http://www.mujahidahmuslimah.com/images/documents/konsep_anak.pdf (Diakses: 21 

Mei 2017). 

http://www.mujahidahmuslimah.com/images/documents/konsep_anak.pdf
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دِّ  ُُكۡ َوَأۡولَ َٰ جِّ ۡن َأۡزَوَٰ نا مِّ
ِ
يَن َءإَمنُٓوْإ إ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ اُُكۡ فَ  عَُدو ٗ ُكُۡ يَ َٰ َۚ إ ل ۡحَذُروُُهۡ

 
 أ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-
anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap 
mereka.253 

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak 

sudah tidak lagi menaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya ketika 

anak sudah terlibat jauh dalam kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua 

menasehati, justru anak tidak mendengar malah menentang. Seorang anak yang 

telah terpengaruh terhadap perbuatan maksiat seperti; minuman beralkohol, 

narkoba, judi, menjadi musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi 

anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. 

Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan 

penderitaan bagi orang tuannya.254 

Disinilah letak pentingnya peranan orang tua, di mana orang tua dituntut 

untuk memberikan pendidikan terhadap anaknya karena memiliki pengaruh yang 

sangat penting dan mempunyai pengaruh besar dikemudian hari.255 Rasulullah 

saw. bersabda: 

ْن َأَدٍب َحَسنٍ  ٍل َأفَْضَل مِّ ْن ََّنْ إ مِّ ٌ َوَْلً  256َما ََّنََل َوإْلِّ

Artinya: 

Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tau pada anaknya 
kecuali pendidikan yang baik  

Oleh karena itu, hendaklah orang tua melakukan tindakan–tindakan yang 

bersifat mendidik (edukatif), karena perilaku atau tindakan orang tua dapat 

                                                           

253Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 558. 

254Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam” ASAS. Vol 6, No. 2 

(Juli 2014), h. 4. 

255Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim dalam Masyarakat 

Moderen (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 60. 

256Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Beirut: Dar al-‘Arabi al-Islami, 1998), h. 402. 
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berpengaruh terhadap anak baik fisik maupun psikis (jasmani atau rohani).257 

Perkembangan kepribadian anak yang positif dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah pola komunikasi orang tua terhadap anaknya. 

Bagaimana cara orang tua berkomunikasi dengan anaknya akan menentukan cara 

anak berkomunikasi dengan lingkungannya. Jika pola komunikasi orang tua 

buruk, maka dampak negatif akan dirasakan anaknya.258 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan orang 

tua dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, artinya bahwa bagaimana 

watak anak tersebut kelak sangat bergantung dari didikan orang tuanya. Maka dari 

itu, orang tua harus mampu mempersiapkan dan merencanakan dengan baik 

segala aspek yang dapat menjadikan anaknya kelak tidak menjadi generasi yang 

lemah. 

5) Ayat kelima Q.S. As-Sajadah/32: 4 

ۡلَۡرَض َوَما بَيَّۡنَُما ِفِّ 
 
تِّ َوأ َوَٰ َم َٰ لسا

 
ي َخلََق أ ِّ َّلا

 
ُ أ َّللا

 
تا  أ ٖم ةِّ أَ س ِّ  َيا

Terjemahnya: 

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dalam enam masa.259 

a) Tafsir ayat 

Ungkapan mengenai penciptaan alam semesta dalam enam hari ( ِّتاة ِفِّ س ِّ

مٖ   .terulang dalam al-Qur’an sebanyak tujuh kali, yaitu: Q.S. Yunus/10: 3, Q.S (َأَيا

Hud/11: 7, Q.S. al-A’raf/7: 54, Q.S. al-Hadid/57: 4, Q.S. al-Furqan/25: 59. Q.S. 

as-Sajdah/32: 4, dan Q.S. Qaf/50: 38.260 

                                                           

257Dadang Hawari, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan (Yogyakarta: Dana Bhakti 

Primayasa, 1977), h. 156. 

258Savitri Ramadhani, The Art of Positive Communicating; Mengasah Potensi dan 

Kepribadian Pada Anak Melalui Komunikasi (Yogyakarta: Bookmarks, 2008), h. 12. 

259Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 416. 

260Abdullah al-Qari, Revolusi Menjaga Masa Menurut al-Qur’an (Kota Bharu: Pustaka 

Asa, 1985), h. 11. Lihat juga A. Samad Usman, “Alam Semesta Dalam al-Qur’an” Al-

MU’ASHIRAH Vol. 10, No. 2 (Juli 2013), h. 177. 
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Mengenai jangka waktu terjadinya alam semesta dalam enam hari, terdapat 

ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan bahwa satu hari dalam pandangan Allah 

swt. seperti seribu tahun perhitungan waktu di dunia.261 Kata  ٖم تاةِّ أََيا  س ِّ

sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-Qurthubi adalah hari-hari akhirat yang 

mana tiap-tiap hari lamanya adalah seribu tahun.262 Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa menurut al-Qur’an, penciptaan langit dan bumi terjadi selama 

enam ribu tahun. Akan tetapi beberapa mufassir berpendapat bahwa kata tahun 

dalam konteks ini digunakan bukan dalam pengertian biasa, akan tetapi kiasan 

yang berarti suatu kurun waktu tertentu. Penafsiran ini dibantah oleh sebagian 

mufassir lainnya dengan berpendapat bahwa adanya penggunaan kata yang 

menunjukan perbedaan antara waktu di dunia dan waktu di akhirat secara eksplisit 

dalam ayat-ayat yang bersangkutan, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa 

sehari dalam pandangan Tuhanmu adalah seperti seribu tahun dalam perhitungan 

kamu.263 Hal ini sebagaimana penafsiran yang dikemukakan oleh mazhab yang 

memahami kata enam hari dalam ayat ini secara kontekstual, yakni mereka 

memahami bahwa satu hari dalam al-Qur’an dapat berarti seribu tahun atau 

bahkan lima puluh ribu tahun.264 Namun, dalam konteks ini hanya Allah swt. yang 

                                                           

261Lihat Q.S. al-Hajj/22: 47, dan Q.S. as-Sajdah/32: 5. 

262Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (Juz VII; Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-

Turats, 1952), h. 140. 

263Faruq Sherif, al-Qur’an menurut al-Qur’an, Edisi Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. 

Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 42. 

264Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Ma’arij/70: 4. 

نَي َألَۡف  سِّ ۡقَدإُرُهۥ ََخۡ لَۡيهِّ ِفِّ يَۡوٖم ََكَن مِّ
ِ
وُح إ لرُّ

 
ٓئَِّكُة َوأ لَۡملَ َٰ

 
  نَةٖ س َ تَۡعُرُج أ

Terjemahnya: 

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 

lima puluh ribu tahun. 
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mengetahui berapa lama sesungguhnya waktu yang dimaksud dalam ayat ini (Q.S. 

As-Sajadah/32: 4).265 

Para ahli ilmu pengetahuan kini telah banyak yang meneliti, mengetahui, 

kemudian menerangkan enam masa tahapan pembentukan alam semesta hingga 

sempurna seperti sekarang. Namun para ahli masih berbeda-beda dalam 

memberikan nama tahapan-tahapan masa atau periode tersebut.266 Mengenai hal 

ini, para ahli ilmu pengetahuan ruang angkasa berusaha menghubungkan konsep 

enam masa penciptaan langit dan bumi dengan informasi dalam firman Allah swt. 

Q.S. an-Nazi’at/79: 27-33 berikut: 

َمآُءَۚ بَنَٰىهَا  لسا
 
كَ  (٢٧)َءَأنُُتۡ َأَشدُّ َخلۡقًا َأمِّ أ ٰٰىَا َرفََع َسۡ لَهَا َوَأۡخَرَج َوَأۡغَطَش لَيۡ  (٢٨)هَا فََسوا

ٰٰىَا  َ َدَحٰىهَآ  (٢٩)ُُضَ ۡلَۡرَض بَۡعَد َذَِٰلِّ
 
ّۡنَ  (٣٠)َوأ َباَل  (٣١)ا َمآَءَها َوَمۡرَعٰٰىَا َأۡخَرَج مِّ لۡجِّ

 
َوأ

ٰٰىَا  ُُكۡ ) ٣٢(َأۡرس َ مِّ نَۡع َٰ َ ٗعا لاُُكۡ َو لِّ  ) ٣٣(َمتَ َٰ

Terjemahnya: 

Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah 
membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan 
Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang 
benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan 
daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan 
gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh. (Semua itu) untuk 
kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.267 

(1) Masa Pertama 

َمآُءَۚ بَنَٰىهَا  لسا
 
 (٢٧)َءَأنُُتۡ َأَشدُّ َخلۡقًا َأمِّ أ

Terjemahnya: 

Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah 
membinanya. 

Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, sebuah ledakan besar terjadi 

sekitar 13,7 milyar tahun yang lalu. Peristiwa yang terjadi setelah itu adalah mulai 

                                                           

265Nidhal Guessoum, Islam dan Sains Modern (Bandung: PT. Mizan Pustaka Anggota 

IKAPI, 2011), h. 312. 

266Kementrian agama RI, Penciptaan Bumi dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains 

(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 21. 

267Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 585. 
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terciptanya ruang dan waktu dari kondisi singularitas yang belum ada apa-apa, 

termasuk belum ada hukum-hukum fisika. Ruang alam semesta tercipta demikian 

cepatnya sehingga disebut sebagai ledakan.268 Materi alam semesta yang pertama 

terbentuk adalah hidrogen yang menjadi bahan dasar bintang dan galaksi generasi 

pertama. Hal demikian berasal dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang, kemudian 

terbentuklah unsur berat seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi. Bintang-

bintang yang mengandung banyak unsur-unsur berat, berarti bintang itu adalah 

“generasi muda” yang memanfaatkan materi-materi sisa ledakan bintang-bintang 

tua. Materi pembentuk bumi pun diyakini berasal dari debu dan gas antar bintang 

yang berasal dari ledakan bintang di masa lalu. Jadi, seisi alam ini memang 

berasal dari satu kesatuan.269 

(2) Masa kedua 

ٰٰىَا  َكهَا فََسوا  (٢٨)َرفََع َسۡ

Terjemahnya: 

Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. 

Langit semakin tinggi, berarti alam semesta mengembang. Berbagai bukti 

pengamatan dan model teoritik menunjukan bahwa setelah penciptaannya, alam 

semesta terus berkembang sampai dengan 400.000 tahun setelah penciptaan 

tersebut. Astronom meyakini adanya pengembangan alam semesta berdasarkan 

analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi jauh yang bergeser kearah 

merah (arah panjang gelombang yang semakin besar).270 Gerak menjauh galaksi-

galaksi itu disebabkan karena ruang alam semesta mengembang.271 

                                                           

268Ibid., h. 22. 

269Andika Hakim Nasution, Pengantar Kefilsafat Sains (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar 

Nusa, 1989), h. 142. 

270Kementrian Agama RI, op. cit., h. 23. 

271Winardi Sutantyo, Bintang-Bintang di Alam Semesta (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 175.  
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Semua benda langit tidaklah tercipta sekaligus, tetapi melalui proses 

evolusi. Sebuah bintang lahir, kemudian menjadi tua dan akhirnya mati. 

Sebagaian bintang mati dengan meledak yang kemudian memperkaya kandungan 

awan antar bintang dengan unsur-unsur berat, termasuk besi. Bintang lahir dan 

mati terus menerus sampai hancurnya alam semesta. Dalam bahasa al-Qur’an, 

proses terus menerus itu dikatakan “menyempurnakan”, yang artinya bahwa 

penciptaan alam semesta itu berproses dan tidak sekali jadi.272 

(3) Masa ketiga 

ٰٰىَا  (٢٩)َوَأۡغَطَش لَۡيلَهَا َوَأۡخَرَج ُُضَ  

Terjemahnya: 

Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang 
benderang. 

Masa ketiga yang diungkap dalam al-Qur’an adalah mengenai 

pembentukan tata surya, yaitu pembentukan matahari dan planet-planet termasuk 

bumi. Menurut penelitian astronom, tata surya terbentuk sekitar 4,5 milyar tahun 

lalu. Di awali oleh awan antar bintang yang memadat sambil berotasi dan berputar 

pada sumbunya. Bagian tengah yang semakin padat juga akan semakin panas, dan 

ketika suhunya mencapai puluhan juta derajat, maka mulailah reaksi nuklir. 

Kemudian, bagian inti awan bintang menjadi matahari yang mulai memancarkan 

energi. Lambat laun, debu-debunya akan terpisah oleh angin matahari, selanjutnya 

debu yang memadat di sekitar matahari berproses membentuk planet-planet, salah 

satunya bumi.273 

Bumi dan planet-planet yang lainnya berotasi sehingga terjadi malam dan 

siang, bagian yang menghadap matahari menjadi siang, dan bagian yang 

membelakanginya menjadi malam. Terbentuknya matahari sebagai sumber energi 

                                                           

272Kementrian Agama RI, op. cit., h. 25. 

273Ibid., h. 31.  
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dan cahaya bagi tata surya, dan terbentuknya planet-plenet yang berotasi 

diungkapkan oleh al-Qur’an secara ringkas dan padat dalam ayat ke 29 surat an-

Nazi’at ini.274 

(4) Masa keempat 

َ َدَحٰىهَآ  ۡلَۡرَض بَۡعَد َذَِٰلِّ
 
 (٣٠)َوأ

Terjemahnya: 

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. 

Pada masa yang keempat ini difokuskan pada proses evolusi di bumi. 

Benua di permukaan bumi tidak tetap, bahkan sebagian benua mungkin hilang 

pada awal sejarah terbentuknya bumi, dimana benda langit yang sangat besar 

jatuh menumbuk bumi. Peristiwa ini terjadi ketika bumi belum berpenghuni. Saat 

itu batuan sisa-sisa pembentukan tata surya masih relatif padat sehingga potensi 

tabrakan antar planet sangat mungkin terjadi. Tumbukan yang besar itu telah 

melontarkan materi keluar bumi yang kemudian membentuk bulan.275 

Setelah tumbukan tadi, kulit bumi yang tersisa yakni berupa benua besar 

(Pangea) mengalami pergeseran yang kemudian disebut dengan pergeseran 

lempeng. Dalam bahas al-Qur’an “bumi dihamparkan”, yang menjadikan benua-

benua mulai terpisah dan membentuk lima benua plus antartika. Lempeng India-

Australia bergerak cepat ke utara bertemu dengan lempeng Eropa-Asia. Salah satu 

akibatnya adalah terbentuknya pegunungan Himalaya yang semakin tinggi. 

Lempeng Indo-Australia yang ada dibawah Sumatera dan Jawa sering 

menimbulkan gempa saat terjadi pelepasan energi akibat pergeseran lempeng 

                                                           

274Nidhal Guessoum, op. cit., h. 361. 

275Kementrian Agama RI, op. cit., h. 32. 
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tersebut. Amerika Selatan dan Afrika juga dipisahkan, dimana hal itu dapat kita 

lihat dari pola garis perpisahannya.276 

(5) Masa kelima 

ّۡنَا َمآَءَها َوَمۡرَعٰٰىَا   (٣١)َأۡخَرَج مِّ

Terjemahnya: 

Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-
tumbuhannya. 

Evolusi selanjutnya adalah penyiapan kehidupan di bumi. Unsur pertama 

yang diperlukan bagi kehidupan adalah air. Ayat ini mengindikasikan bahwa air 

didatangkan oleh Allah swt. dari dalam bumi itu sendiri. Namun, mengenai hal ini 

belum ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan hal tersebut. Teori yang ada 

sekarang menyatakan bahwa air di bumi adalah berasal dari komet-komet yang 

menumbuk bumi pada awal sejarah bumi.277 

(6) Masa keenam 

ُُكۡ  مِّ نَۡع َٰ َ ٗعا لاُُكۡ َو لِّ (٣٣)َمتَ َٰ ٰٰىَا   َباَل َأۡرس َ لۡجِّ
 
(٣٢)َوأ  

Terjemahnya: 

Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh. (Semua itu) untuk 
kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu 

Masa keenam menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah 

prasyarat kehidupan yang utama yakni air dan oksigen telah tersedia. Proses 

geologis akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung 

juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan pada gerakan 

bumi. Pada saat yang sama hal ini juga memungkinkan materi sebagai kandungan 

bumi dapat keluar untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi.278 

                                                           

276Ibid., h. 38. 

277Winardi Sutantyo, op. cit., h. 54. 

278Kementrian Agama RI, op. cit., h. 44. 
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Penjelasan di atas, menunjukan penciptaan langit dan bumi terjadi secara 

bertahap dan dalam jangka waktu yang panjang, akan tetapi hal ini tidak berarti 

Allah swt. tidak kuasa menciptakan alam semesta ini kurang dari kurun waktu 

tersebut. Al-Qurthubi mengatakan bahwa, Allah swt. bisa saja menciptakan alam 

semesta dalam waktu sekejap saja. Bahkan Allah swt. cukup mengatakan kun 

fayakun, jadi! Maka jadilah.279 Hikmah dibalik proses penciptaan yang memakan 

waktu cukup panjang ini adalah, Allah swt. ingin mengajarkan kepada manusia 

bahwa melaksanakan sesuatu haruslah terencana dan tidak tergesa-gesa agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. 280 Mengenai penciptaan dalam enam masa itu 

sendiri adalah merupakan suatu proses yang memang direncanakan oleh Allah 

swt. sebagai sunnatullah di alam ini.281 

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Perencanaan 

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas, 

meliputi perkiraan dan perhitungan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada waktu yang akan datang.282 Di dalam melakukan perencanaan, pastilah akan 

dijumpai hal-hal yang dapat menghambat perencanaan itu sendiri, tinggal 

bagaimana kita memahami hakikat dari cobaan atau musibah tersebut, kemudian 

bagaimana kita menyikapinya.283 Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang dapat 

menghambat perencanaan, sebagai berikut: 

                                                           

279Al-Qurthubi, loc. it. 

280A. Samad Usman, op. cit., h. 178. 

281Kementrian Agama RI, op. cit., h. 45. 

282Zulidamel Badri, Perencanaan Produksi (Diposting: tanggal 14 januari 2008) 

http://zulidamel.wordpress.com/2008/01/14/perencanaan-produksi/ (Diakses tanggal 11 Mei 

2017). 

283Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wafth al-Qahthani, Penyejuk Hati di Tengah Panasnya 

Musibah (Jakarta: Pustaka al-Tibyan, 2008), h. 1. 

http://zulidamel.wordpress.com/2008/01/14/perencanaan-produksi/
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1. Faktor biaya dan takut gagal. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Surat al-Baqarah/2: 155. 

َن  لُۡجوعِّ َونَۡقٖص م ِّ
 
لَۡخۡوفِّ َوأ

 
َن أ ٖء م ِّ  َولَنَۡبلَُوناُُك بََِّشۡ

 
لِّ ۡلَ أ ۡلَنُفسِّ  ۡمَوَٰ

 
ِّ  َوأ ه َوبَْش ِّ تِّ اَمَرَٰ لث

 
َوأ

ِّينَ  ِبِّ لصا َٰ
 
 ) ١٥٥ (أ

Terjemahnya: 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar (Q.S. al-Baqarah/2: 155).284 

Aspek biaya merupakan hal yang sangat krusial dalam perencanaan, 

karena dapat menentukan kelancaran perencanaan tersebut. Dalam tataran 

organisasi, sangat perlu bagi setiap organisasi untuk melakukan perencanaan 

sebagai dasar untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara 

mencapainya.285 Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut 

maka perlu dipersiapkan semaksimal mungkin segala sesuatu yang dapat 

menunjang keberhasilan perencanaan tersebut, salah satunya adalah dari aspek 

biaya. Berbagai hal yang menyangkut keuangan perlu dibahas mulai dari awal 

perencanaan, tahapan persiapan, sampai pada tahapan operasional ketika usaha 

sedang berjalan,286 agar dapat diperkirakan kemampuan organisasi dalam 

menyiapkan anggaran tersebut. Oleh karena itulah, ketidak tersediaan biaya atau 

biaya yang tidak memadai dapat menjadi penghambat keberhasilan suatu 

perencanaan. 

Adanya bentuk cobaan dalam hal kekurangan biaya, maupun cobaan 

dalam bentuk-bentuk lain dalam kehidupan merupakan hal yang pasti akan 

                                                           
284Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 25. 

285Erik Pandapotan Simanullang, Fungsi dan Bentuk Perencanaan Dalam Menajemen 

(Diposting: tanggal 12 November 2014). http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/11/fungsi-dan-

bentuk-perencanaan-dalam.html?m=1 (Diakses: Tanggal 12 Mei 2017). 

286Azhar Muhammad, Aspek Keuangan Perencanaan Usaha (Diposting: tanggal 28 

September 2010). http://azharvokasi.blogspot.co.id/2010/09/perencanaan-usaha.html?m=1 

(Diakses: Tanggal 12 Mei 2017) 

http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/11/fungsi-dan-bentuk-perencanaan-dalam.html?m=1
http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/11/fungsi-dan-bentuk-perencanaan-dalam.html?m=1
http://azharvokasi.blogspot.co.id/2010/09/perencanaan-usaha.html?m=1
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dirasakan oleh setiap manusia sebagai bentuk ujian yang diberikan Allah swt. 

kepada hamba-Nya.287 Ayat di atas (Q.S. Surat al-Baqarah/2: 155) menjelaskan 

bahwa Allah swt. akan mencoba manusia dengan rasa takut dan kekurangan 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi. Adapun bentuk 

ujian tersebut dapat berupa kebaikan dan keburukan, ataupun menguji rasa syukur 

ketika senang dan sabar disaat susah.288 

Kalimat  َولَنَۡبلَُوناُُك maknanya adalah, “kami akan menimpakan musibah 

kepada kalian, apakah dengannya kalian dapat bersabar serta tetap akan selalu taat 

dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt. dan hukum-hukumnya, ataukah 

tidak”.289 Kata  ٖء  bermakna dengan menunjukan beberapa atau sebagian hal بََِّشۡ

dari bentuk-bentuk ujian, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini yaitu; 

berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. 

Sedangkan  َِّين ِبِّ لصا َٰ
 
ِّ أ  diartikan dengan orang-orang yang memohon َوبَْش ِّ

perlindungan kepada Allah swt. dengan mengucapkan “inna lillahi wa inna ilaihi 

raji’un” sebagai tanda kepasrahan dan ketundukan kepada Allah swt. Dalam 

sebuah riwayat dijelaskan bahwa “lampu yang dibawa Rasulullah saw. padam, 

lantas beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, seseorang bertanya: 

apakah itu sebuah musibah? Beliau menjawab: Ya, dan setiap hal yang 

menyusahkan orang mukmin adalah musibah”. Maka pengertian dari kata  ٖء  بََِّشۡ

                                                           

287Q.S. al-Insan/76: 2. 

 َ ا ب يَعۢ ُه َسِّ اۡبتَلِّيهِّ فََجَعلۡنَ َٰ ُّۡطَفٍة َأۡمَشاٖج ن ن ن َن مِّ نَس َٰ
ِ
َّۡل
 
َنا َخلَۡقنَا أ

ِ
ْيً إ  إ صِّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang 

Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia 

mendengar dan melihat. 

288Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, terj. Ahmad Khatib 

(Jilid 19; Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 673. 

289Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, op. cit., h. 323. 



131 
 

 
 

adalah untuk menunjukan bahwa seluruh ujian yang menimpa manusia adalah 

hanya sedikit dari banyaknya bentuk ujian.290  

Huruf  ْن  dalam ayat ini (Q.S. al-Baqarah/2: 155) berfungsi sebagai bayan مِّ

dan juga sebagai tab’idh yang menunjukan bahwa ujian dalam bentuk musibah 

hakikatnya sedikit dibandingkan dengan potensi yang diberikan Allah swt. kepada 

manusia untuk memikulnya. Maka ujian yang diberikan pastilah sesuai dengan 

potensi dan kemampuan orang yang diujinya.291 Oleh karena itu, dibutuhkan 

kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut dan ridha terhadap segala 

ketetapan Allah swt., dimana ujian tersebut juga sebenarnya adalah tanda cintanya 

Allah swt. kepada hamba-Nya. Rasulullah saw. bersabda: 

ثَنَا إللاْيثُ  ثَنَا قُتَْيَبُة قَاَل: َحدا نَانٍ  َحدا يٍب َعْن َسْعدِّ ْبنِّ س ِّ  َعْن َأنٍَس  َعْن يَزِّيَد ْبنِّ َأِبِّ َحبِّ

ُ عَلَْيهِّ َوَسِلاَ إلناِبِّ ِّ صَ َعنِّ  َظَم  َلا إَّللا نا عِّ
ِ
َظمِّ إلَباَلءِّ قَاَل: إ َذإ َأَحبا  إجلََزإءِّ َمَع عِّ

ِ
َ إ نا إَّللا

ِ
 َوإ

َِّضا َ فَََلُ إلر  َخطُ  قَْوًما إبَْتاَلُُهْ فََمْن َرِضِّ طَ فَََلُ إلسا  292َوَمْن ََسِّ

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami al-Lais dari 
Yazid bib Abi Habib dari Sa’id bin Sinan, dari Anas bin Malik, dari Nabi 
saw. beliau bersabda: sesungguhnya pahala yang besar terkait pada seberapa 
besarnya ujian, sesungguhnya apabila Allah swt. mencintai suatu kaum, Ia 
akan meguji kaum tersebut. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian 
tersebut, maka baginya ridha Allah swt., dan barang siapa yang tidak ridha 
dengan hal terebut, maka baginya murka Allha swt. 

Hal selanjutnya yang menjadi faktor penghambat perencanaan adalah 

adanya perasaan takut gagal. Rasa takut (cemas) adalah suatu emosi yang banyak 

                                                           

290Ibid. 

291M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan-Pesan dan Keserasian al-Qur’an (Jilid 

1, Cet. Ke-1; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 342. Lihat juga Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa (Jilid 

14; Arab Saudi: t.tp., t. th.), h. 137-138. Lihat juga Q.S. al-Baqarah/2: 286. 

َّلا ُوۡسَعَهاَۚ 
ِ
ُ نَۡفًسا إ َّللا

 
ُف أ  ََّل يَُُك ِّ

Terjemahnya: 

 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  

292Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Dhahak At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi 

(Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998), h. 179.  
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dijumpai dan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dalam masyarakat, karena 

rasa takut merupakan pengalaman universal yang dapat dijumpai oleh siapa saja, 

kapan saja, dan dimana saja. Adanya rasa takut (cemas) di dalam menghadapi 

masa depan tersebut disebabkan karena individu menilai dirinya tidak memiliki 

sumber daya atau kemampuan untuk mengatasi situasi yang diperkirakan akan 

muncul, atau dengan kata lain menyerah sebelum berbuat apa-apa. Jadi, rasa takut 

tersebut membuat individu selalu berperasaan negatif dan memperkirakan hasil-

hasil yang negatf pula,293 sehingga yang terjadi adalah selalu takut untuk 

melakukan sesuatu. 

Sebagai seorang muslim kita harus menanamkan sikap optimis dan 

berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Jangan pernah mudah berputus asa, 

apalagi menyerah sebelum berbuat apa-apa. Sebagai seorang muslim, kita juga 

harus yakin bahwa sesungguhnya Allah swt. melihat kepada apa yang kita 

kerjakan dan kita usahakan. Allah swt. pasti akan membalas dengan hasil yang 

sepadan terhadap apa yang kita kerjakan.294 

Oleh karena itulah, adanya perasaan takut akan gagal dalam perencanaan 

adalah sesuatu hal yang biasa dan dapat dirasakan oleh siapa saja, bahkan tidak 

hanya dalam perencanaan, dalam hal apapun manusia pasti akan dibayangi oleh 

adanya rasa takut. Hal paling penting yang harus dipahami terkait rasa takut ini 

adalah, kita harus yakin bahwa ini merupakam salah satu bentuk ujian yang 

diberikan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya sebagaimana telah disebutkan dalam 

                                                           

293RR. Ardiningtiyas Pitaloka, Menelusuri Kecemasan Pada Remaja (Diposting: tanggal 

8 Januari 2010) http://pergiwatuwetan9.wordpress.com/2010/06/10/menelusuri-kecemasan-pada-

remaja/ (Diakses: Tanggal 13 Mei 2017). 

294Q.S. al-Baqarah/2: 202. Lihat juga Q.S. al-Ankabut/29:6. 

َسابِّ  لۡحِّ
 
ُ ََسِّيُع أ َّللا

 
ُبوْإَۚ َوأ ا َكس َ ما يبر م ِّ ٓئَِّك لَهُۡم نَصِّ   ُأْولَ َٰ

Terjemahnya: 

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan 

Allah sangat cepat perhitungan-Nya. 

http://pergiwatuwetan9.wordpress.com/2010/06/10/menelusuri-kecemasan-pada-remaja/
http://pergiwatuwetan9.wordpress.com/2010/06/10/menelusuri-kecemasan-pada-remaja/
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ayat di atas (Q.S. al-Baqarah/2: 155), dan Allah swt. tidak pernah memberikan 

cobaan diluar batas kemampuan hamba-Nya. Yang harus kita lakukan adalah 

singkirkan dan buang jauh-jauh rasa takut tersebut dan mulailah berikhtiar 

semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah swt., maka pasti Ia akan 

memberikan pertolongan-Nya.295 

Yang terakhir adalah kata  َِّين ِبِّ لصا َٰ
 
 :dalam ayat ini (Q.S. Surat al-Baqarah/2 أ

155) memberikan peringatan kepada manusia untuk sabar dalam menghadapi 

segala cobaan. Sabar itu adalah membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai 

sesuatu yang lebih baik atau lebih luhur.296 Orang yang sabar akan mampu 

menerima segala cobaan dan musibah. Bagi orang yang sabar maka ia rela 

menerima kenyataan pahit, sementara bagi yang tidak mau sabar, ia akan gelisah 

dan protes dengan nasibnya yang kurang baik.297 Dalam pandangan Imam al-

Ghazali, sabar adalah kedudukan dari kedudukan agama dan derajat dari derajat 

orang-orang yang menempuh jalan Allah swt.298 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya ujian dalam 

kehidupan, khususnya dalam bentuk hal-hal yang dapat menghambat 

perencanaan, baik dari segi faktor biaya maupun adanya perasaan takut gagal 

adalah suatu keniscayaan, tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Yang 

                                                           

295Q.S. Ali-Imran/3: 160. 

ُكُ  ي يَنُِصُ ِّ َّلا
 
ُذلُُۡكۡ فََمن َذإ أ ن َيۡ

ِ
ِۖ َوإ ُ فاََل غَالَِّب لَُُكۡ َّللا

 
ُُكُ أ ن يَنُِصۡ

ِ
هِّ  م ِّ إ ِّ ۢن بَۡعدِّ َّللا

 
لُۡمؤۡ ۦه َوعَََل أ

 
ِّ أ نُونَ  فَلَۡيتََوُكا   مِّ

Terjemahnya: 

Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah 

membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat 

menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja 

orang-orang mukmin bertawakkal. 

296M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur’an (Bandung: 

Mizan, 2000), h. 119. 

297Achmad Mubarok, Psikologi Qur’ani (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 73. 

298Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin; Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama, Terj. Ibnu 

Ibrahim Ba’adillah (Jilid IV; Jakarta: Republika, 2013), h. 9. 
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harus kita lakukan adalah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin serta 

dibarengi dengan do’a kepada Allah swt., barulah kemudian kita pasrahkan 

kepada-Nya, dan ridha atas segala ketetapan-Nya. Ujian tersebut juga hendaknya 

dijadikan sebagai batu loncatan dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. 

Sebagai seorang muslim, janganlah mudah menyerah apalagi berputus asa. 

Teruslah berusaha dan bersungguh-sungguh, karena Allah swt. pasti akan 

membalas atas usaha dan kesungguhan yang kita lakukan. 

2. Kurang percaya diri 

Percaya diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting 

untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.299 Percaya diri adalah kondisi 

mental atau psikologi dari seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya 

untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri 

memiliki konsep diri yang negatif, yakni kurang percaya pada kemampuannya, 

karena itu sering menutupi diri. Percaya diri juga dapat diartikan sebagai suatu 

kepercayaan dan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan 

yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat.300 

Dalam melakukan perencanaan, sangat perlu adanya rasa percaya diri dan 

keyakinan dapat meraih atau mewujudkan apa yang direncanakan tersebut, 

bahkan ada yang memiliki anggapan bahwa rasa percaya diri adalah salah satu 

modal utama dalam meraih kesuksesan.301 Sikap percaya diri merupakan sikap 

yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan perencanaan sebagai 

                                                           

299Tina Afiatin dan Sri Mulyani Martaniah, Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja 

Melalui Konseling Kelompok; Jurnal Psikologi, No. 6 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UI, 1998), 

h. 66. 

300Nur Arijati, Modul Bimbingan Konseling Kelas XII (Solo: CV. Hayati Tumbuh Subur, 

t. th.), h. 47. 

301Articles.id, Beginilah Pentingnya Percaya Diri Dalam Membangun Bisnis (Diposting: 

tanggal 4 Maret 2017) http://articles.id/beginilah-pentingnya-percaya-diri-dalam-mebangun-

bisnis/# (Diakses: Tanggal 14 Mei 2017). 

http://articles.id/beginilah-pentingnya-percaya-diri-dalam-mebangun-bisnis/
http://articles.id/beginilah-pentingnya-percaya-diri-dalam-mebangun-bisnis/
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bentuk ikhtiar dalam mewujudkan target yang telah ditentukan.302 Dengan 

memiliki sikap percaya diri, seseorang akan berani melakukan perencanaan 

sekaligus berani mengambil dan menghadapi resiko apapun. Yang terjadi 

sekarang adalah banyak yang minder sebelum mengahdapi masalah, kemudian 

mundur atau lari dari masalah tersebut bahkan sebelum berbuat apa-apa.303 Allah 

swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 139. 

ن ُكنُُت مُّ 
ِ
ۡلَۡعلَۡوَن إ

 
َزنُوْإ َوَأنُُتُ أ ُنوْإ َوََّل َُتۡ نِّنيَ ؤۡ َوََّل ََتِّ  ) ١٣٩ (مِّ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman.304 

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang mukmin seharusnya menjauhkan 

diri dari bersikap lemah (ragu-ragu) dan bersedih hati (putus asa) kerena manusia 

adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang paling sempurna. Sebagai seorang 

muslim sudah sepatutnya untuk senantiasa memiliki sikap percaya terhadap 

kemampuan dan potensi yang dimiliki diri sendiri, sehingga tantangan hidup 

apapun akan dihadapi. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, 

pesimis dan berputus asa dikategorikan sebagai orang-orang yang sesat305, bahkan 

kafir306. 

                                                           
302Ibid. 

303Ibid. 

304Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 67. 

305Didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hijr/15:56. 

ُّونَ  ال َّلا إلضا
ِ
ةِّ َرب ِّهِّ إ ْن َرْۡحَ  قَاَل َوَمْن يَْقنَطُ مِّ

Terjemahnya: 

Ibrahim berkata: tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-Nya, kecuali orang-

orang yang sesat. 

306Q.S. Yusuf/12: 87. 

َّلا إلْقَوْ 
ِ
ِّ إ ْن َرْوحِّ إَّللا اُه ََّل يَْيأَُس مِّ ن

ِ
ِّ إ ْن َرْوحِّ إَّللا ُرونَ ُم إلْ َوََّل تَْيأَُسوإ مِّ   ََكفِّ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Alah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari 

Rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 
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Oleh karena itu, sikap percaya diri adalah hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki semua orang, khusunya bagi kaum muslimin. Rasa percaya diri 

akan membuat seseorang mampu meraih segala keinginan dalam hidupnya. 

Perasaan yakin akan kemampuan yang dimiliki akan mempengaruhi seseorang 

dalam mencapai tujuan hidupnya. Abdul Hayat dalam bukunya yang berjudul 

“Konsep-Konsep Konseling Berdasarkan Ayat-Ayat al-Qur’an”, menjelaskan 

bahwa percaya diri adalah kebalikan dari putus asa. Orang yang percaya diri pasti 

akan bekerja keras dan terus berusaha, tidak putus asa dalam kegagalan, selalu 

melakukan introspeksi, dan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga terhindar 

dari perilaku tercela sebagaiman disebutkan di atas.307 

3. Teman 

ُم مُّ  ُبوَن َأِنا س َ يلِّ َوََيۡ بِّ وَِنُۡم َعنِّ أ لسا ُۡم لََيُصدُّ ِنا
ِ
 ) ٣٧ (ُدونَ هۡتَ َوإ

Terjemanya: 

Dan sesungguhnya mereka (syaitan-syaitan itu) benar-benar menghalangi 
mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka 
mendapat petunjuk. (Q.S. Az-Zukhruf/43: 37).308 

Teman memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi arah hidup 

seseorang, jika individu berada dalam lingkungan pergaulan yang penuh dengan 

“energi negatif” maka segala bentuk sikap, perilaku dan tujuan hidupnya bisa  

menjadi negatif pula. Sebaliknya, jika individu berada dalam lingkungan 

pergaulan yang selalu menyebarkan “energi positif”, yaitu sebuah hubungan yang 

selalu memberikan motivasi, dukungan dan peluang, maka individu juga akan 

memiliki sikap yang positif,309 itulah sebabnya hubungan sosial yang terbangun 

                                                           

307Abdul Hayat, Konsep-Konsep Konseling Berdasarkan Ayat-Ayat al-Qur’an 

(Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 98. 

308Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 493. 

309Laeni Novita Amin, Pengaruh Hubungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Pilihan 

Melanjutkan Pendidikan Ke-SMPN 5 di Desa Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten 

Way Kanan (Skripsi Universitas Lampung Tahun 2016), h. 11-12. Lihat Juga Sarlito Wirawan 

Sarwono, Psikologi Sosial (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 18. 
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antara individu dengan individu yang lain mengahasilkan sesuatu yang disebut 

dengan proses pengaruh-mempengaruhi.310 Rasulullah saw. bersabda dalam 

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 

 َ ثَنَا َأبُو ُأَساَمَة َعْن بَُريٍْد َعْن َأِبِّ بُْرَدَة َعْن َأِبِّ ُموََس َرِضِّ ُد ْبُن إلَْعاَلءِّ َحدا ثَنَا ُمَحما َحدا

 ُ لِّ   َعْنهُ إَّللا ْوءِّ َكَحامِّ الِّحِّ َوإلسا َ قَاَل َمثَُل إلَْجلِّيسِّ إلصا ُ عَلَْيهِّ َوَسِلا َعْن إلناِبِّ ِّ َصَلا إَّللا

َد مِّ  ا َأْن َتِّ ما
ِ
نُْه َوإ ا َأْن تَبْتَاَع مِّ ما

ِ
يََك َوإ ذِّ ا َأْن َُيْ ما

ِ
ْسكِّ إ ُل إلْمِّ خِّ إْلكِّْيِّ فََحامِّ ْسكِّ َوََنفِّ نُْه إلْمِّ

يثَةً  رًَِّيا َد رًَِّيا َخبِّ ا َأْن َتِّ ما
ِ
َق ثَِّيابََك َوإ رِّ ا َأْن َُيْ ما

ِ
ُخ إْلكِّْيِّ إ َبًة َوََنفِّ  311َطي ِّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa 
radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Perumpamaan teman yang shalih dengan teman yang buruk bagaikan 
penjual minyak wangi dengan pandai besi, bisa jadi penjual minyak wangi itu 
akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu akan 
mendapatkan bau wanginya sedangkan pandai besi hanya akan membakar 
bajumu atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya. 

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa, hadis di atas menunjukan 

larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia 

kita. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang 

dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia.312  

Bergaul dengan teman yang buruk memiliki dua kemungkinan yang kedua 

kemungkinan tersebut adalah buruk, yakni kita akan menjadi jelek atau kita akan 

memperoleh kejelekan yang dilakukan teman kita. Syekh as-Sa’di menjelaskan 

bahwa sungguh merupakan nikmat Allah swt. yang paling besar bagi seorang 

hamba yang beriman, yaitu Allah swt. memberinya taufik berupa teman yang 

                                                           

310Astrid Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Bandung: Bina Cipta, 

1977), h. 16. 

311Imam Bukhari, op. cit., h. 96. 

312Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Bari (Jilid 4; Beirut: Dar al-Makrifat, 1449), h. 324. 
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baik. Sebaliknya, hukuman bagi seorang hamba adalah Allah swt. mengujinya 

dengan teman yang buruk.313 

Begitu besar peran teman dalam mempengaruhi perencanaan, Islam 

mengingatkan manusia agar selektif dalam memilih teman, bukan justru berteman 

dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan hal-

hal yang sia-sia. Seseorang hendaknya memilih teman yang dapat mendorong 

dalam kesuksesan dan kebaikan. Allah swt. mengingatkan manusia agar 

senantiasa memilih teman yang benar, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. at-

Taubah/9: 119. 

ل
 
َ َوُكونُوْإ َمَع أ َّللا

 
اُقوْإ أ ت

 
يَن َءإَمنُوْإ أ ِّ َّلا

 
َا أ ٓأهَيُّ نيَ صا َٰ يَ َٰ قِّ  )١١٩( دِّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar.314 

 

                                                           

313Syaikh Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah bin Nashir as-Sa’di, 

Bahjahtu Qulubil Abrar Wa Qurratu Uyunil Akhyar Fi Syarhi Jawami’ul Akhbar, Terj. Harits 

Abrar Thalib (Malang: Cahaya Tauhid Press, t. th.), h. 185. 

314Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 207. 
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